


 

 

 
 

PROCEEDINGS 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
 

“ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”  
(ภาคบรรยาย) 

 
 

วันที่ 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 



 

ค ำน ำ 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น เพ่ือให้คณาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาส
น าเสนอผลงานทางวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
และความร่วมมือจากสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต 

ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย บทความวิจัยของผู้ เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ใน ภาคบรรยาย (Oral 
Presentation) จ านวน 93 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา 6 กลุ่ม ดังนี้  1) สาขาการศึกษา จ านวน 28 บทความ 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
22 บทความ 3) วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ จ านวน 18 บทความ 4) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ านวน 12 บทความ 5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 12 บทความ และ 6) เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 1 บทความ 

บทความวิจัยของผู้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ในภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ซึ่งผ่านการตรวจ
ประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 75 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทาง
วิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 6 กลุ่ม ดังนี้  1) สาขาการศึกษา จ านวน 30 บทความ 
2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 9 บทความ 3) วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ จ านวน 10 บทความ 
4) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 3 บทความ 5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 17 บทความ 
และ 6) เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม จ านวน 7 บทความ 

คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้  เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย 
นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นเครือข่ายในการสร้างสรรค์ผลงาน 
วิจัย นวัตกรรม และสามารถน าองค์ความรู้ที่ไดไ้ปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติสืบไป 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ธันวาคม 2562 

  

 

 

 

 

 



 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
“ท้องถิ่นก้ำวไกล ดว้ยวิจัยและนวัตกรรม” 

วันที่ 12 – 13 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

___________________________________ 
 

หน่วยงำนร่วมจัดกำรประชุมวิชำกำร 
เจ้ำภำพหลัก  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
  หน่วยงำน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 คณะครุศาสตร์ 
 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เจ้ำภำพร่วม มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
มหำวิทยำลัยรังสิต 
สมำคมวิชำกำรไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนำคม และสำรสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
 

ประธำนกรรมกำร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์    รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ดร.นพดล ปรางค์ทอง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
นายนรินทร์  อุ่นแก้ว    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย 
อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสะอาด   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย ์ไวยกุล   คณบดีคณะครุศาสตร์ 



 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุรสิังคหะ   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ    ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง     ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
นางลักขณา เตชวงษ์     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน    ผู้อ านวยการกองกลาง 
 

คณะกรรมกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติฝ่ำยต่ำงๆ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1168 /2562  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ  
 

บรรณำธิกำร/กรรมกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

กรรมกำรและกองบรรณำธิกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี  อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี 
นางสาวศรินยา โพธิ์นอก    นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์ 
นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี    นางสาวสุจิตรา งามบุญปลอด 
นางสาวสุธีรา มูลดี    นางสาวบงกช สมหวัง 
กรรมกำรและเลขำนุกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์   นางสาวอัจฉรา วงษ์หา 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธิกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล 
รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวฒัน์ มอนไธสง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวทิย์ ประมาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ศรีสังข์งาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจค า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์วัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี ฝ้ายเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอ่ิม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา เกตุสมบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะธิดา สุดเสนาะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู หงษ์ชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จันตะนี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกานต์ นานรัมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรจน์ ปรุิสังคหะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกช เก็จพิรุญ 
ดร.ธานี ชูก าเนิด 
ดร.นพดล ปรางค์ทอง 
ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช 
ดร.เมธารัตน์ จันตะนี 
ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริด ารง 
ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง 
ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย 
ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตร ี

 

 
คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธิกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก) 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น  วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 



 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ศิลปชัยศรี  วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช  นิลแสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์  ธรรมศิริขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสุ พูนภักดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ ตั้งภักดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา พยุงสิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ แพงศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์  มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดร.ชุติวัฒน์ สวุัตถิพงศ์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.นพรัตน์  ไวโรจนะ    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ดร.นรินธน์ นนทมาลย์    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ    มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.พรพิมล รอดเคราะห์    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล    มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี   มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ    มหาวิทยาลัยสยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภำคบรรยำย (Session Chair) 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัธนสุนทร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาทิพย์ จันทร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ปาอ้าย  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 

คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภำคโปสเตอร์ (Session Chair) 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ    มหาวิทยาลัยสยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
“ท้องถิ่นก้ำวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” 

วันที่ 12 – 13 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

................................................................................................. 
 

วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
08.00 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 - 9.30 น.  พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานการจัดประชุมวิชาการ 

รองศาตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ  

09.30 – 10.45 น.  กำรบรรยำยพิเศษ หัวข้อ “ควำมคิดสร้ำงสรรค์กับเทคโนโลยีป่วน”  
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
10.45 – 12.00 น. กำรบรรยำยพิเศษ หัวข้อ “ติดอำวุธทำงเทคโนโลยีเพื่อสร้ำงห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม”   
   โดย ดร.กุลชัย กุลตวนิช  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
13.00 – 17.00 น.  การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ 
   การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ หอประชุม 
 
วันที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
08.00 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 16.30 น.   การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ 
   การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ หอประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบัญ 
กำรน ำเสนอผลงำน ภำคบรรยำย (Oral Presentation) 

ล าดับที ่ รหัส
บทความ สำขำกำรศึกษำ (ED)  หน้า 

1 ED102 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์(Microsoft Excel) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง 

1 

    จีราภรณ์ จติรมติร และ พรภริมย์ หลงทรัพย ์  
2 ED103 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอ ด้วยเทคนิคการเรยีนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร 
8 

    ประจักษ์ น้อยเหนื่อย และ บณุยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต  
3 ED105 ผลการจัดการเรยีนรู้แบบใฝ่รู้ที่มตีอ่ความมีน้ าใจนักกีฬาในการเรียน 

รายวิชาแบดมินตันของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
13 

    สุภกิจ วิริยะกิจ  
4 ED109 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศผ่านระบบการจัดการช้ันเรียนออนไลน์ รายวิชาโครงงาน

ระดับปริญญาตรี 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
20 

    กัมปนาท คูศริิรตัน์  นุชรัตน์ นุชประยูร และ เธียรธาดา หริัญญะชาติธาดา  
5 ED111 ผลการศึกษาทรรศนะของครูที่มตีอ่ทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
26 

    สาริศา พรแก้ว และ สรุศักดิ์ ศรีกระจ่าง  
6 ED112 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
34 

    วันวิสาข์  บุตรศรี และ สุรศักดิ์  ศรีกระจ่าง  
7 ED113 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะหลักของคร ู

ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ 
41 

    วรวัฒน์  ศรีพอ   
8 ED114 วัฒนธรรมองค์การทีส่่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 
47 

    กวินพงษ์ บุญอินทร์  
9 ED115 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูมิ 55 
    พรทิพย์ เกิดถาวร  

10 ED118 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต2 61 
    นรินทร์ นารีนาถ และ สรุศักดิ์ ศรกีระจ่าง  

11 ED119 การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้เทคนิค KWDL 69 

    ชวนพิศ รักษาพวก  รัชกร ประสีระเตสัง  และ ณภัทร ใจเอ็นด ู  
12 ED121 การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ 
76 

    ลักขณา สุกใส   
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13 ED124 การจัดกิจกรรมการเรียนรูภ้าษาองักฤษตามแนวคิดของซูซูก ิ
ผ่านการใช้กิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการออกเสียงต่อเนื่องในภาษาอังกฤษ 

83 

    เนตรนภิา เจียมศักดิ์  และ รวมศกัดิ์ เจียมศักดิ ์  

14 ED125 ผลของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ 
ส าหรับครูประถมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

90 

    ภัธภร หลั่งประยรู และ บริบูรณ์ ชอบท าดี  

15 ED126 การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติงของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ 1” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

96 

    ธีระยุทธ พุสาโรนา และ ศิริพล แสนบุญส่ง  

16 ED128 การศึกษาแนวปฏิบตัิที่ดีในการบรหิารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

102 

    วัชรภัทร เตชะวัฒนศริิด ารง  
17 ED131 การประเมินหลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ ( 5 ปี) 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
110 

    อมรรัตน์  สนั่นเสยีง  
18 ED140 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
117 

    ศศิภา นวลละออง และ อมรรัตน์ สนั่นเสยีง  
19 ED147 การศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนเรื่อง วงจรไฟฟ้าของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาด้วยกิจกรรมการเรยีนรู้

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
125 

    พิเชฐ ศรีสังข์งาม และ ชัยยศ เดชสุระ  
20 ED148 ผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีม่ีต่อความสามารถในการออกแบบทาง

วิศวกรรมของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 
130 

    จิรกาญจน์ แผนกุล และ พินิจ ข าวงษ์  
21 ED152 การจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็ฐานร่วมกับสื่อประสมเพื่อส่งเสรมิการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เรื่อง 

หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
137 

    สุมัทนา ดลุนีย์  สมสงวน ปัสสาโก  และ พรรณวิไล ดอกไม ้  
22 ED155 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุม่ทวาราวด ี
145 

    เกสรา ไชยเบญจลาภะ และ ปทุมพร เปียถนอม  
23 ED156 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพกราฟิกด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตของนักเรียนโรงเรียนวดัพระขาว 

(ประชานุเคราะห์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
151 

    ปริญญาภรณ์ ไวยบุญญา  และ อัครพล พูลสวัสดิ์   
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24 ED157 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนท่ี
แนวตรง ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวังตะเคียนวทิยาคม 

157 

    อรพรรณ ฉันทานุมัติ และ อัมพร วัจนะ  
25 ED158 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์

กายภาพ 2 เรื่อง คลื่น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบางกะปิ 
165 

    สุพัตรา โคตรโสภา และ อัมพร วจันะ  
26 ED160 ผลการจัดการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้รูปแบบปญัหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
171 

    อนุสรา พุ่มพิกุล และ พินิจ ข าวงษ์  
27 ED163 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูของนักศึกษา สาขาวิชา

พลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
178 

    บริบูรณ์ ชอบท าดี และ ชัยยศ เดชสุระ  
28 ED164 การพัฒนาการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ 

ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
184 

    ปิยะธิดา ทองอร่าม และ เย็นใจ สวุานิช   
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1 HS201 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยววิถีชีวิตท้องถิ่น: กรณีศึกษาสถานรีถไฟหัวล าโพง 191 

    จิตตานันท์ มีทิศ และ สุธินี ธีรานตุร ์  
2 HS207 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชีในมุมมอง

ของส านักงานบัญชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
195 

    กุลประภัสสร์ สุขีโรจน์  เพญ็พระพักตร์  มานะปรีชาดีเลิศ  ตรงจิตร์ เทียมขุนทด  นันท์นภัส พงษ์สวัสดิ์ 
และ ประภาส กลับนวล 

 

3 HS209 การสื่อสารอัตลักษณผ์้าทอพื้นเมืองไทหล่ม จ.เพชรบูรณ์ 202 

    เอกชัย แสงโสดา  
4 HS211 วัจนกรรมในเพลงลูกเสือ 210 

    ปวริศร ไชยนา และ กฤติกา ผลเกดิ  
5 HS213 แม่เบี้ย : การดัดแปลงตัวบทนวนิยายไปสู่ภาพยนตร ์ 217 

    กุลกนก บุญโกศล  
6 HS214 แนวทางพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านชุมชนบ้านไทรงาม ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง 

จังหวัดชัยภูม ิ
224 

    พนารัตน์ เดชกุลทอง และ ยุภดี สงวนพงษ์  
7 HS215 ปัจจัยการจดัการทีส่่งผลต่อการบรหิารงานแบบสมดลุของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
230 

    ชนิตา เอี่ยมสอาด  สมศักดิ์ สุรยิันอรุโณทัย และ สุทธิดา ถนอมวงศ์  
8 HS216 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ าคลองบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม 238 

    ภัทฐิตา พงศ์ธนา และ ก่อเกียรติ นิมมล  
9 HS217 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ดา้นการป้องกันยาเสพตดิของสถานี

ต ารวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
245 

    สรณ์สริิ กรวงษ์  ขันทอง ใจดี  และ บุญวัฒน์ สว่างวงศ์  
10 HS218 การศึกษา วิเคราะห์ แนวทางที่เหมาะสมการจดัการปกครองท้องถิ่น 

รูปแบบภาค (R’egion) ของประเทศฝรั่งเศสกับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 
252 

    อรรถพจน์ บัวงาม  สิทธิโชค ลางคุลานนท์ และ นลินา ไชยะ  
11 HS219 ความเชื่อและพิธีกรรมเกีย่วกับความตายของชาวจีน ณ สสุานเขาฟ้า  

ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
258 

    กวิน อินสาค า  ชนกนันท์ สุริยวงค์  ธันยพร มูลชาติ  สอนรัก ทิมเถือ่น และ วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์  
12 HS220 การบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อเชือ่มโยงการจดัการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ุไทใหญ่หมู่บ้าน

ถ้ าลอด อ าเภอปางมะผ้า จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
266 

    สัญญา สะสอง  ชุติมันต์ สะสอง  และ ทรงเกียรติ  สังฆมณ ี   
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13 HS221 ความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายในกลอนบทละคร : ทรรศนะการรับรู้ 272 

    วิชลดา รอดแก้ว  
14 HS223 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม :รูปแบบการจัดการที่เหมาะสมส าหรับเยาวชนมุสลิมจังหวัดพังงา 279 

    อิสมาแอล เจะเล็ง  
15 HS224 พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมในต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 285 

    ชนิกานต์ ผลเจริญ  
16 HS225 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับพฤตกิรรมในการเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนท่ี 1 เทอม 1/2562 
291 

    แสงจิตต์ ไต่แสง  
17 HS227 การส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ 

จังหวัดชัยนาท 
296 

    อมร ศรีบุญนาค และ ปยิพร ท่าจนี  
18 HS229 การจัดการเรยีนรู้ในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของ  

กลุ่มผู้ใช้น้ าลุม่น้ าปิง วัง ยม น่าน และเจา้พระยาตอนบน 
302 

    สัจจา บรรจงศิริ  บ าเพญ็ เขียวหวาน  ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์  วรรธนัย อ้นส าราญ  ปาลีรตัน์ การดี  
ทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ  อรปวีณ์ วศินพงศ์วณิช และ อนุสรา แซ่ตั้ง 

 

19 HS232 การศึกษาความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยวคนพิการ:  
กรณีศึกษา ตลาดน้ าประชารัฐสวนบัว จังหวัดนนทบุรี 

310 

    นรีรัตน์ ภทรารตัน์  มณฑล คงอยูสุ่ข  บรรณสรณ์ เป๋ปฐม  และ กลัยา สว่างคง  
20 HS233 ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  

กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงบางอ้อ กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 
315 

    สิริพร ธรรมพิทักษ์ รพีพัฒน์ จันทนินทร และ อรรถสิทธ์ิ นิกรวัฒน์  
21 HS234 การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยจากศลิปวัตถุเครื่องทองอยุธยา 

ในแนวคิดการสร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์อัตลักษณจ์ากศิลปะไทย 
322 

    ฤทธิรัตน์ ดารารัตน์ และ กรกฎ ศริิสวัสดิ์  
22 HS235 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนจากภมูิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกจิกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

ชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แบบมสี่วนร่วม 
328 

    นิเวศ เผื่อนทิม วิบูล จันทร์แย้ม  นิลรัตน์ ปัททุม และ ณฤทธิ์ ประจงแต่ง   
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1 MB301 การบริหารเงินทุนหมุนเวยีนต่อดัชนีช้ีวัดความเสีย่งทางการเงิน:  
หลักฐานเชิงประจักษ์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

335 

    เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ  นงค์วลัย ใยบัณฑิตย์  ธนวรรณ ปิยะสิงห์ และ ฐิติพร ตรีพัฒน์  
2 MB302 การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อค่าความนยิมจากการรวมธรุกจิ 342 

    เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ  ชลอ หนูอินทร์  ณัฐสุดา ตั้งกิจพินิจชอบ และ นเรศ ไตรนาวี  
3 MB303 ส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลตอ่การตัดสินใจท่องเที่ยว 

ในประเทศไทย กรณศีึกษา กลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ) 
349 

    ปรเมษฐ์ สักพันธ์  ศศิธร รัตนประยูร  นฤเบศร์ พาผล  กุสุมา รดจันทร์ 
ธนกร ดอกแขมกลาง  ธนภัทร พาลาด  ปาริชาติ บญุรอด  และ อังศุมาลิน คะเนนอก 

 

4 MB305 การส่งสญัญาณของคุณภาพการก ากับดูแลกิจการต่อราคาหลักทรัพย์ 354 

    กรุณา ปัญญายิ่ง เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดเีลิศ  ฐิตมิา สินสมบญุ   
ณัฐกานต์ เต็งผักแว่น และ ดวงพร อินทร 

 

5 MB306 อิทธิพลของระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 361 

    ชลอ หนูอินทร์   เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดเีลิศ  รัชชาริญ เลี้ยงประเสริฐ    
ศิริพงษ สุขพืชกิจ  ศิริยาภรณ์ เนยีนจ ารสั และ บญุญารัตน์ ฤาชา 

 

6 MB307 การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศและลงทุนต่างประเทศ 

368 

    เดชา พละเลิศ และ ศักดิ์ชาย นาคนก  
7 MB309 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผล กรณศีึกษา บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 375 

    จินตนา โสมโสดา  สุทธินันต์ คมข า  สุภาวดี มหาชน อรสา พงษ์หาด  และ อรสิา ไวกสิกรณ ์  
8 MB312 ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากบัดแูลกิจการที่ดสี่งผลต่อผลการด าเนนิงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
382 

    สุกัญญา วงษ์ลคร   กมลพัตร เกษสุวรรณ  กิ่งกาญจน์  ปานดวงแก้ว 
กุลสตรี พฤษกุล  เกศสินี อมรกสกิูล   จิตวรินทร์ แจ้งนคร และ เจนนภา รัตนาภรณ ์

 

9 MB313 ผลกระทบของคะแนนการก ากับดแูลกิจการและส านักงานสอบบญัชี Big 4 ต่อราคาหลักทรัพย์ของบรษิัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

387 

    มาลี พรหมชะอ้อน  เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ  ศราวุธ สกุลทอง  
ศรสวรรค์ สุขเกษม  และ สโรชา แสงกระสินธุ์ 

 

10 MB314 ความสัมพันธ์ระหว่างความระมัดระวังทางบัญชีและคุณลักษณะของคณะกรรมการกับผลการด าเนินงาน
ของบริษัท 

394 

    สุรชัย เอมอักษร  จริพรรณ จับสังข์  จิราภัทร จับสังข์   
ชนินทร์ เทียนบูชา  ชยาภรณ์ หอมกลิ่น  ชรินรัตน์ คงสมนึก และ ภานิกา ไพรสณฑ ์
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11 MB315 การก ากับดูแลกิจการและการเปลีย่นผู้บริหารสูงสุดต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 402 

    สุกัญญา วงษ์ลคร   เกษรินทร์ ดีอ้น   จิรวดี เสมมณ ีจิราพร เพ็ชรสงัวาล   
ชนกชนม์ ขันธวณี  และ ชนาธิป กองธูป 

 

12 MB318 ปัจจัยด้านองค์กรที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดขององค์กรผู้วางระบบ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

410 

    รณภพ สวัสดิ์กิจ และ สุรรีัตน์ อินทร์หม้อ  
13 MB319 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คณุภาพการให้บริการกับการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
418 

    ปานทิพย์ จ าเนียรหล้า  เพชรชนก โพธ์ิทอง  ธิบดี เจริญสุข และ ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน ์  
14 MB322 การให้สิทธิซื้อหุ้นตอบแทนพนักงานส่งผลต่อผลประกอบการที่ดีขึ้น 425 

    สุรชัย เอมอักษร  กนกพร โพนท ี กมล เอี่ยมจ ารสั  กรรณิการ์ สุขประเสริฐ   
เจนจิรา สุพบุตร และ ชนิดา เงินหล่อ 

 

15 MB332 การศึกษาเส้นทางและโอกาสของผู้ประกอบการในการส่งออกสินค้า 
และบริการบรเิวณจดุผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแมฮ่่องสอน 

431 

    ชุติมันต์ สะสอง และ สัญญา สะสอง  
16 MB337 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
438 

    สุภานันต์ จันทร์ตรี   อรนุช ปินตา   อรัญญา ทับโพธิ ์ สุภาภรณ์ กาพวง  และ อดิศักดิ์ สิงคะ  
17 MB338 การบริหารจัดการด้านคุณภาพของระบบ IATF 16949 : 2016  

ที่มีผลต่อการเพิม่ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย 
446 

    วิโชติ วงศ์เปี่ยมทรัพย์ และ เมธารตัน์ จันตะน ี  
18 MB339 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์ของ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยาที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
451 

    ฤดี เสรมิชยุต และ เสาวลักษณ์ ชาติศรสีัมพันธ์   
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สำขำวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (EI) หน้า 

1 EI401 การศึกษาและเปรยีบเทียบคณุภาพของสัญญาณเสยีงภายในห้องประชุม 
โดยใช้ตัวกรองดิจติอลจ ากดั ชนิดแถบความถี่ผ่าน 

456 

    เอกรัตน์ สุขสุคนธ์  และ จักรี ศรนีนท์ฉัตร  
2 EI403 เทคนิคการช้ีบ่งอันตรายของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนครราชสีมา 462 

    จัดพล ภัยแคล้ว  สงวน วงษ์ชวลิตกุล และ มารุต โคตรพันธ ์  
3 EI405 การเพิ่มประสิทธิภาพพารามเิตอรใ์นการติดตั้งเครื่องจักรเช่ือมลวดแบบอัตโนมัติ  

ส าหรับการบรรจุภณัฑเ์ซนเซอร์ 
468 

    พิชิตพงศ์ เมฆวิบูลย์ชัย  เกษรารัตน์ อักษรรัตน ์และ เฉลิมศักดิ์ สมุิตไพบูลย ์  
4 EI406 การวัดประสิทธิภาพของแผ่นรับรงัสีของตู้อบแห้งกล้วยน้ าว้าพลังงานแสงอาทิตย ์ 474 

    กฤษฎางค์ ศุกระมลู  ชุมพล ปทุมมาเกษร  และ อุชา โพธ์ิสุวรรณ  
5 EI407 การเปรยีบเทียบวิธีการเมตา้-ฮิวรสิติกสร์ะหว่างวิธี Artificial bee colony optimization (ABC) และวิธี 

Real code ant colony optimization (ACOR) จากการสังเคราะห์กลไกสี่ช้ินส่วนแบบเส้นทาง 
479 

    วิษณุ ภูเก้าแก้ว  
6 EI409 ระบบควบคมุอัตราการไหลของน้ าผ่านอินเทอร์เนต็ 487 

    พิเชฐ ศรีสังข์งาม และ ธนากร บญุประเสริฐ  
7 EI410 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานลมจากขดลวดแกนอากาศ ส าหรับกังหันลมแนวตั้ง 492 

    ธีรพล ทรัพย์บุญ  เจริญ จันทร์ทาโล  ช่อเพชร จ าปี  ทศพล วิทยา และ อรรถวุฒิ กล่ าเจริญ  
8 EI411 The vibration monitoring system based on Fast Fourier Transform 498 
    Kritchanan Charoensuk, Mahathep Sukpat, Karuna Tuchinda, Kanchit Pawananont, 

Arunyupa Buasab, Ronnachai Bamphenyu and Sittipong Phromprasit 
 

9 EI412 การด าเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบน้ ากลับเมื่อพิจารณาความผันผวนของก าลังการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน 

503 

    ปวรุตม์ กองสมบตัิสุข และ คมสันติ์ ดาโรจน ์  
10 EI413 การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนบุคคลตามพันธกิจส าหรับงานประกนัคุณภาพการศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
510 

    วาทิต วงษ์ดอกไม้  ภานุวัฒน์ ขันจา  วราภรณ์ ชนะพรมมา  และ รกัศักดิ์ เลิศคงคาทิพย ์  
11 EI415 การพัฒนาเครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัต ิ 518 

    ธัญภพ ศิริมาศเกษม  ธเนศ ตั้งจติเจริญเลิศ  ธนกร อึ้งวัฒนา    
สิทธิศักดิ์ ประสิทธ์ิศักดิ์ และ ปิยังกูร ราชพรหมมา  

 

12 EI416 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ใส่ปุ๋ยแบบเกลียว 524 
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1 ST506 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตดัสินใจส าหรับการเพิ่มศักยภาพการเรียน ในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
กรณีศึกษารายวิชาเคมี ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 5 โรงเรียนมัธยมสาธิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา กรุงเทพมหานคร 

530 

    ก าพล วิภาตนาวิน   ประไพ ศรดีามา  ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์  และ คณกร สว่างเจริญ   
2 ST507 ผลของการใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สดร่วมกับอาหารข้น 

ในการเลี้ยงโคขุนลูกผสมบราหม์ัน 
537 

    วนิดา มากศิริ   ธนากร เดชเพชร  ธนกร สุขส าราญ  ศุภชัย เจริญโกวิท และ เจนจินา แตม้เรืองอิทธิ์  
3 ST512 การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการท านายการติดเกมของนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
543 

    นงเยาว์  ในอรุณ  
4 ST517 การวัดความคล้ายคลึงของเอกสารส าหรับระบบการเทียบค าอธิบายรายวิชา 549 

    เสาวลักษณ์ ไทยกลาง และ ชัยวิชิต แก้วกลม  
5 ST518 การวัดประสิทธิภาพข้ันตอนวิธีในการตรวจจับใบหน้าและการรู้จ าใบหน้า 553 

    ชัยวิชิต แก้วกลม และ เสาวลักษณ์ ไทยกลาง  
6 ST519 การพยากรณ์การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยตดิเช้ือ Escherichia coli  

โดยใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงพลวัต 
557 

    ศริญญา ไชยยา  ประไพ ศรดีามา  ปิยะนันท์ อิสสระวิทย์  และ คณกร สว่างเจรญิ   
7 ST520 การศึกษาเทคนิคเหมืองข้อมูลส าหรับการพยากรณผ์ลผลิตยางพาราในประเทศไทย 563 

    ธีรธรรม นามศิรเิลิศ และ ประภาส ทองรัก  
8 ST522 การพัฒนาบรรจุภณัฑ์ขนมทองโยะเพื่อการถนอมอาหาร 569 

    บุษบา สังข์วรรณะ  เพียงจันทร์ โมฟเฟ็ทท์  และ พาที เกศธนากร  
9 ST523 ปัญหาการอนุญาตผลติภณัฑ์อาหารและข้อเสนอเชิงระบบ:  

กรณีศึกษาการให้ใบอนุญาตอาหารประเภทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพที่ 12 
577 

    เนตรมาตา จันทร์คง และ กร ศรเลิศล้ าวาณิช  
10 ST525 การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการท าซ้ าที่มีอันดับการลู่เขา้เทา่กับ 3 585 

    ฐาปนี อรุณไพร  กรรณิการ์ ทรงกุล และ วัชระ วงศา  
11 ST526 การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการท าซ้ าที่มีอันดับการลู่เขา้เทา่กับ 4 ส าหรับรากซ้ า 589 

    บรรชาชาญ น้อยบาท  พันธการณ ์อายุยืน และ วัชระ วงศา  
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    ปิยนันท์ เทียบศรไชย  และ ประภาส ทองรัก   
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(Microsoft excel) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงกับเกณฑ์ร้อยละ 70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft excel) ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง ก่อนเรียนและ
หลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) ด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนทางตรงของนักเรียนระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน
บึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และแบบวัดเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องซอฟต์แวร์
ประยุกต์ (Microsoft Excel) ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft excel) นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft excel) หลังเรียน
ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติต่อการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์เรื่องซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : ซอฟต์แวร์ประยุกต์  รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract 
 The purposes of the research were to: 1) compare primary 5 (Grade 5) students’ learning achievement in 
computer on application software (Microsoft Excel) by using the Direct Instruction Model with 70 percent criteria, 2) 
compare primary 5 (Grade 5) students’ learning achievement on Computer Course: Programmed Software (Microsoft 
Excel) before and after learning by using the Direct Instruction Model, and 3) study the students' attitudes towards the 
study of computer software on application software (Microsoft Excel) with the direct teaching style. One classroom 
including 40 students at Bueng Khao-yon School under the Office of Pathum Thani Primary Education Area 1 was 
chosen as the samples during the second semester of the academic year 2018. The research instruments consisted of 
lesson plans, ability tests, and attitude tests. The data were analyzed by mean, standard deviation, and t-test.The 
results revealed that 1 )  the primary 5 (Grade 5) students’ learning achievement in computer on application software 
(Microsoft Excel) by using the Direct Instruction Model was higher than the set criteria of 70 percent at the statistical 
significance level of .05,  2) the primary 5 (Grade 5) students’ achievement in computer on application software 
(Microsoft Excel) after learning was higher than before learning at the statistical significance level of .05, and 3) primary 5 
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(Grade 5) students had a high level of attitude towards computer learning on software application (Microsoft Excel) with 
direct teaching style.  
Keywords: application software, Direct Instruction Model, achievement 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งผลให้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่มีความส าคัญ มีความ
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ ง  เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขว้าง  ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมไปจนถึง
ด้านการศึกษา เมื่อสังคมโลกก าลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่า
เป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
หลายๆด้าน  
 ด้านการศึกษา จากแผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ.2560-
2575)ได้ก าหนด วิสัยทัศน์(Vision) ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษา 4 ประการ คือ 1.เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ จัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้
เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ  อย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้าม
กับดั ก  ประ เทศที่ มี ราย ได้ ป านกลาง และความ เหลื่ อมล้ า
ภายในประเทศลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการ
จัดการศึกษา [1] 
  ในระบบการบริหารจัดการในโลกอนาคต ประชากรทุก
คนต้องความรู้มีทักษะทางคอมพิวเตอร์เพราะโลกก าลังก้าวเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ น าไปสู่การ
ปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน การที่ประเทศไทยจะ
ก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการ
จัดการศึ กษานั้ นจ า เป็ นต้ องอาศั ย  ทั กษะ ความรู้ ท างด้ าน
คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  
 กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดให้สถานศึกษาเปิดท าการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตั้งแต่ในระดับการศึกษาภาคบังคับเป็นต้นไป โดยวิธีการจัดการเรียน
การสอนยังคงให้สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานี้ ทักษะการใช้ 
โปรแกรม (Microsoft Excel) ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ซึ่งจากการศึกษาผลคะแนนใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) พบว่านักเรียนมีคะแนน 

การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เรื่องโปรแกรม (Microsoft Excel) ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มทั้งหมด เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่
ค่อนข้างยาก ซับซ้อน ต้องอาศัยความเข้าใจตลอดจนนักเรียนต้อง
รู้จักใช้สูตรการค านวณและใช้ฟังก์ช่ัน ท าให้นักเรียนบางคนเกิด
ความเหนื่อยหน่าย ในการเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางในการ
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิให้ดียิ่งข้ึน  
 รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instruction 
Model) เป็นวิธีการสอนซึ่งประกอบด้วยค าอธิบายของครูเกี่ยวกับ
ความคิดรวบยอด หรือทักษะ แก่นักเรียนกลุ่มใหญ่ พวกเขาได้
ทดสอบความเข้าใจด้วยการฝึกหัดตามที่ครูก าหนด และกระตุ้น 
เสริมแรงเพื่อที่จะฝึกหัดต่อไปภายใต้การแนะน าของครูเป็นวิธีการ
สอนที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก รูปแบบการเรียนการสอนทางตรงเป็น
เทคนิคที่น่าสนใจ  ซึ่งมีนักวิชาการศึกษาได้น ารูปแบบการเรียนการ
สอนทางตรง ไปใช้กับนักเรียนแล้วได้ผลดี  และเกิดประสิทธิภาพกับ
การจัดการเรียนรู้  ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์  
(Microsoft excel) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนทางตรงซึ่งผลของการวิจัยในครั้งน้ี จะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft excel) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงกับเกณฑ์
ร้อยละ 70 
 2.2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคอมพิวเตอร ์เรื่อง
โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft excel) ด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนทางตรง ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2.3 เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
เรื่องซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) ด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนทางตรงของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
 
3. สมมุติฐานการวิจัย 
 3.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรม
ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ป ระ ยุ ก ต์   (Microsoft excel) ข อ งนั ก เรี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70  
 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนทางตรงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3.3 เจตคติของนักเรียนต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) ด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนทางตรง อยู่ในระดับมาก 
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ตัวแปรอิสระ 
1.การจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอน
ทางตรง 

 

 

ตัวแปรตาม 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
- ความรู้ ทักษะ 
-เจ ต ค ติ ต่ อ ก า ร เรี ย น วิ ช า
คอมพิวเตอร์ 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 5 โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2561   
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บึงเขาย้อน(คงพันธ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
จ านวน 40 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
( Purposive  sampling )  
 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง 
 ตัวแปรตาม  คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
เรื่องโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 4.3 ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองแผนการจัดการเรียนรู้รูปการเรียน
การสอนทางตรงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 8 ช่ัวโมง 
ตามตารางเรียนปกติของโรงเรียน โดยทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง 
 

5.กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
     
 
 
 
 
 
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 6.1.1. แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รูปการเรียนการสอนทางตรง เพื่อ 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 8 แผน ใช้เวลาแผนละ 1 ช่ัวโมง 
รวมเป็นเวลา 8 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง [2] ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้อง
กันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
 6 .1 .2  แบ บทดสอบ ว ัด ผลส ัม ฤทธิ ์ท างก าร เร ียน ว ิช า
คอมพิว เตอร์ เรื่องโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์  (Microsoft 
Excel) ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
แบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มี 40 ข้อ มีน าแบบทดสอบเสนอ
ต่อผู้ เช่ียวชาญ ประกอบไปด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อค าถาม [2] โดยพิจารณาข้อสอบ 
ถือว่าเป็นข้อสอบที่มีความสอดคล้อง พบว่า  ข้อสอบทุกข้อมีค่า IOC 
เท่ากับ 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจ จ าแนกของ
แบบทดสอบเป็นรายข้อ (r) ท าการคัดเลือกข้อสอบ ซึ่งได้ค่าความ
ยากง่ายระหว่าง 0.20 -1.00 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20-
0.80 น าแบบทดสอบที่ได้ หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบั บ  โด ย ใช้ สู ต ร  KR-20 ขอ งคู เด อ ร์ ริ ช า ร์ ด  สั น  (Kuder - 
Richardson) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 
0.83  เพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน 
 6.1.3 แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) ด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนทางตรงของนักเรียนระด ับ ชั ้นป ระถมศ ึกษาป ีที ่ 5  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  องค์ประกอบทางด้านการเรียนรู้ 
องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก  องค์ประกอบทางด้านแนวโน้มใน 
เชิงพฤติกรรมหรือการกระท า  เป็นการประเมินด้วยหลักเกณฑ์
รูบริคส์   (Rubrics)  ทั้ งนี้ แบบวัด เจตคติ เสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญ 
ประกอบไปด้วยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและผู้เช่ียวชาญด้านการวัด
และประเมินผลตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง( Index of  Item 
Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณาข้อค าถามที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่  0.50 – 1.00 ถือว่าเป็นข้อค าถามที่มีความสอดคล้อง และผ่าน
การทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน เพื่อ
วิเคราะห์ค่าความเที่ยง ซึ่งแบบสอบถามมีค่าความเที่ยง เท่ากับ 
0.97  
6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ด าเนินการ
ทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วย
ตนเอง ใช้เวลาในการสอน จ านวน 8 สัปดาห์ๆ ละ 1 ช่ัวโมง รวม 8 
ช่ัวโมง  ซึ่งไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และทดสอบ
หลังเรียน (Post-test)  ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมลู
ตามขั้นตอน ดังนี ้
  6.2.1 จัดปฐมนิเทศ เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงวิธีการ
เรียนรู้ เป้าหมายของการเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ บทบาทของ
ผู้เรียนและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  6.2.2 ท าแบบประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(Microsoft Excel) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้ด้ วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct 
Instruction Model) ก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบ
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วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ใช้เวลา 45 นาที  

    6.2.3 ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้ วยวิธีการจัดการเรียนรู้ เรื ่อ ง  โปรแกรมซอฟต์ แวร์ประยุกต์ 
(Microsoft Excel) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนทางตรง (Direct Instruction Model) วีณ า  
ประชากูล  และประสาท  เนืองเฉลิม [3] กล่าวถึงขั้นตอนไวด้ังนี ้

ขั้นที่ 1  ขั้นน า   ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียนและ
ระดับการเรียนรู้หรือพฤติกรรม การเรียนรู้ที่คาดหวังแก่ผู้เรียน    
ความสัมพันธ์กับความรู้และประสบการณ์เดิมอย่างคร่าวๆ   ผู้สอน
ช้ีแจงกระบวนการเรียนรู้และหน้าที่รับผิดชอบของผู้เรียนในแต่ละ 
ขั้นตอน     

ขั้นที่  2 ขั้นน าเสนอบทเรียน   น าเสนอเนื้อหาสาระ
ข้อความรู้ อธิบายและยกตัวอย่างประกอบให้ผู้เรียนเข้าใจ  
            ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกปฏิบัติตามแบบ   ผู้สอนปฏิบัติให้ผู้เรียนดู
เป็นตัวอย่างผู้เรียนปฏิบัติตามผู้สอนให้ข้อมูล ป้อนกลับให้การ
เสริมแรงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียน  
            ขั้นที่  4  ขั้นฝึกปฏิบั ติภายใต้การก ากับของผู้ ช้ีแนะ   
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยผู้สอนคอยดูแลอยู่ห่างๆผู้สอนจะ
สามารถ ประเมินการเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียนได้จาก
ความส าเร็จและแก้ไขข้อผิดพลาด ต่างๆ   
      ขั้นที่  5 การฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ หลังจากที่ ผู้ เรียน
สามารถปฏิบัติตามขั้นที่ 4 ได้ถูกต้องประมาณ 80-90% แล้วผู้สอน
ควรปล่อยให้ผู้เรียนปฏิบัติต่อไปอย่างอิสระเพื่อช่วยให้เกิดความ
ช านาญและการเรียนรู้อยู่คงทน มีขั้นตอนตามล าดับ ดังภาพที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง 
 
  6.2.4 ประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เร ียนว ิช าคอมพ ิว เตอร ์ เรื ่อ ง  โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(Microsoft Excel) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้ด้ วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct 
Instruction Model) หลั งเรียน (Post-test) โดยใช้ เกณ ฑ ์การ
ประเมินแบบเดียวการทดสอบก่อนเรียน 
  6.2.5 รวบรวมคะแนนที่ ได้ จากแบบ ทดสอบ ว ัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์

ประยุกต์ (Microsoft Excel) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct 
Instruction Model) หลังเรียน (Post-test) และน าผลคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อทดสอบความก้าวหน้า
โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  6.2.6 รวบรวมคะแนนที่ ได้ จากแบบ ทดสอบ ว ัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์
ประยุกต์ (Microsoft Excel) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct 
Instruction Model) ก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-
test) และน าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

   6.2.7 วัดเจตคตติ่อการจดัการเรียนรู้ เรื่องโปรแกรม
ซอฟแวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงโดยใช้แบบวัดเจตคตติอ่ 

การจัดการเรยีนรู้ เรื่องโปรแกรมซอฟแวร์ประยุกต์ 
(Microsoft Excel) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยรปูแบบ
การเรยีนการสอนทางตรง (Direct Instruction Model) 
   6.2.8 น าข้อมูลที่ไดม้าวิเคราะหด์้วยวิธีทางสถิติ เพื่อ
ทดสอบสมมุติฐานต่อไป 
 
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลองเพื่อการวิจัย ตามขั้นตอนดังนี้ 
 6.3.1 วิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ ด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instruction Model)  
 6.3.2 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของคะแนนการประเมินผลส ัมฤทธิ ์ทางการเร ียนวิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ ด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instruction Model)
 6.3.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ ด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instruction Model) 
ก่อนและหลังเรียน ของกลุ่มทดลองโดยใช้การทดสอบค่าที (t – test 
dependent) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปและน าเสนอข้อมูลโดยใช้
ตารางประกอบค าบรรยาย 
 
7. ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป
ผลการวิจัยไว้ดังน้ี 
 7.1 ผลการเป ร ีย บ เท ีย บ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft excel) 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ทางตรงกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ดังปรากฏในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) 
ด้ วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instruction 
Model)  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างหลังเรียน กับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 (28 คะแนน จาก 40 คะแนน) 
 

 

 จากตารางที่ 1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง
โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์  (Microsoft excel) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง โดย
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (ร้อยละ 84.37) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 7.2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
เรื่องโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft excel) ด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนทางตรง ก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏในตาราง
ที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  
 

การ
ทดสอบ 

n 
 

S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 40 27.23 6.750 
- 8.497 .000 

หลังเรียน 40 33.75 2.405 
     
 จากตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง
โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 7 .3. การศึ กษ าเจตคติ ขอ งนั ก เรี ยน ต่ อก าร เรี ย น วิ ช า
คอมพิวเตอร์เรื่องซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) ด้วย
รูป แบบการเรี ยนการสอนทางตรงของนั ก เรี ยน ร ะ ด ับ ชั ้น
ประถมศึกษาปีที่ 5ปรากฏในตารางที่ 3 
 
ตารางที่  3 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์เรื่องซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) 
 

ข้อที่ ข้อค าถามแสดงเจตคติ 
 

S.D. แปลผล 

องค์ประกอบด้านความรู้  
1. เป็นเรื่องที่สามารถฝึกฝนได้ 4.53 0.784 มากที่สุด 
2. มีเนื้อหาไม่ยาก 4.10 0.744 มาก 
3. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 4.53 0.751 มากที่สุด 

4. มีประโยชน์แก่ผู้เรียน 4.20 0.564 มาก 

ข้อที่ ข้อค าถามแสดงเจตคติ 
 

S.D. แปลผล 

5. ช่ วยในการพัฒ นาศักยภาพของ
ผู้เรียน 

4.20 0.591 มาก 

6. การ เรี ยน การส อน ด้วยรูป แบ บ
ทางตรงท าให้เข้าใจในโปรแกรมได้
ง่ายข้ึน 

4.40 0.640 มาก 

องค์ประกอบด้านความรู้สึก 
7. โปรแกรมที่ยิ่งเรียนยิ่งน่าสนใจ 3.85 1.099 ปานกลาง 
8. หลังจากเรียน สร้างความมั่นใจให้แก่

ผู้เรียน 
4.30 0.464 มาก 

9. หลั งจาก เรี ยนแล้ ว  มี ค วาม รู้ สึ ก
ภาคภูมิ ใจ ในความสามารถของ
ตนเอง 

4.58 0.501 มากที่สุด 

10. โปรแกรมที่เรียนด้วยความสนุกสนาน 4.28 0.640 มาก 
11. ไม่รู้สึกล าบากใจเลยหากต้องท างาน

ด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(Microsoft Excel) 

4.43 0.675 มาก 

12. หลังจากเรียนแล้ว ท าให้ ข้าพเจ้า
เชื่อม่ันในตนเอง 

4.50 0.599 มากที่สุด 

13. เป็นโปรแกรมที่เรียนรู้สึกพอใจ 4.23 0.660 มาก 
องค์ประกอบด้านแนวโน้มของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
14. สามารถใช้ โป รแกรมซอฟ ต์แวร์

ประยุกต์ (Microsoft Excel) 
เป็นอย่างดี 

4.68 0.474 มากที่สุด 

15. สามารถใช้ โป รแกรมซอฟ ต์แวร์
ประยุกต์ (Microsoft Excel) แก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 

4.53 0.554 มากที่สุด 

16. สามารถน าไปใช้เป็นอาชีพและสร้าง
ความก้าวหน้าในอนาคต 

4.20 0.516 มาก 

เฉลี่ยรวมเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ 4.37 0.217 มาก 

 
 จากตารางที่ 3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีเจตคติต่อการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) 
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  = 4.37 ,S.D. = 0.217  
 สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนทางตรงสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องโปรแกรมซอฟต์แวร์ 
ได้เป็นอย่างดี เนื่องมาจากรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติ มีการท างานเป็นขั้นตอน ส่วนรูปแบบการเรียนการสอน
ทางตรงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้  
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างชัดเจนตามกระบวนการ 
ขั้นตอน ผู้เรียนรู้สึกว่ามีบทบาทในการเรียน สร้างความมั่นใจในการ
เข้าถึงเรียนรู้ ให้อิสระแก่ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่
ได้รับจากผู้สอน  
 
8.อภิปรายผล 
        8.1. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft excel) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ทางตรง โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 84.37 
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 ที่ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft excel) 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ทางตรง โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเกณฑ์ร้อยละ 

การ
ทดสอบ 

n 
 

S.D. 
 

t Sig 

หลังเรียน 40 33.75 2.40459 28 15.124 .000 
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70 ขึ้นไป เนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่
ลึกซึ้ง ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียน สร้างความตั้งใจ ความมุ่งมั่นใน
การเรียนรู้พร้อมทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน
ทั้งทางด้านเนื้อหาความรู้และใช้เวลาเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
นักเรียนได้มีการเรียนรู้และฝึกท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ
ขั้นตอน  จนเกิดความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่เรียนด้วยตนเอง
สามารถน าเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ใน
ระดับต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ ธนกร มหัทธนะกุลชัย. [4] ได้ศึกษา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติวิชาดนตรี
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง 
พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย 23.73 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 81.06 โดยมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 82.93 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์
ตามที่ก าหนดไว้ 

8.2. จากผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(Microsoft excel) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนทางตรง ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 ที่ ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน เนื่องมาจากรูปแบบการเรียน การสอนทางตรง 
(Direct Instruction Model) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น
ให้ผู้เรียนมีความรู้ลึกอย่างลึกซึ้ง  ผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้
อย่างชัดเจนตามกระบวนการ ขั้นตอน ผู้เรียนรู้สึกว่ามีบทบาทในการ
เรียน สร้างความมั่นใจในการเข้าถึงเรียนรู้ โดย ทิศนา  แขมมณี [5] 
กล่าวถึง จอยส์ และวีล [6] อ้างว่ามีงานวิจัยจ านวนไม่น้อยท่ีช้ีให้เห็น
ว่า การสอนที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ที่ลึกซึ้ง  ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามี
บทบาทในการเรียน  ท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้  และ
ช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน  การเรียนการสอนโดย
จัดสาระและวิธีการให้ผู้เรียนอย่างดีทั้งทางด้าน เนื้อหาความรู้  และ
การให้ผู้ เรียนใช้ เวลาเรียนอย่ างมีประสิทธิภาพ (academic 
learning)  เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากท่ีสุด ผู้เรียนมี
ใจจดจ่อกับสิ่ งที่ เรียน  และช่วยให้ผู้ เรียนถึง   80 %  ประสบ
ความส าเร็จในการเรียน  นอกจากน้ันยังพบว่า  บรรยากาศการเรียน
ที่ไม่ปลอดภัย ส าหรับผู้เรียน  สามารถสกัดกั้นความส าเร็จของ
ผู้เรียนได้  ดังนั้น  ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องระมัดระวัง   ไม่ท าให้ผู้เรียน
เกิดความรู้สึกในทางลบ  เช่นการดุด่าว่ากล่าว  การแสดงความไม่
พอใจ  หรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้เรียน  วัตถุประสงค์ของรูปแบบการ
เรียนรู้ทางตรง  รูปแบบการเรียนการสอนนี้มุ่งช่วยให้ได้เรียนรู้ทั้ง
เนื้อหาสาระและมโนทัศน์ต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆจน
สามารถท าได้ดีและประสบผลส าเร็จได้ในเวลาที่จ ากัด  ผู้เรียนจะ
ได้รับจากการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ เป็นไป

ตามล าดับขั้นตอน ตรงไปตรงมาผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้าน
พุทธิพิสัยและทักษะพิสัยได้เร็วและได้มากในเวลา ที่จ ากัดไม่สับสน
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตามความสามารถของตนจนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนซึ่งสอดคลอ้งกับ พระ
สมศักดิ์ สุขโต [7]  ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
สอนทางตรง เรื่องพุทธประวัติ วิชาพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียน
เรื่องพุทธประวัติ วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   อัมพร พะนิจรัมย์  [8] ได้ท าการศึกษาเรื่องทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตที่ได้รับรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่  5  จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต ท่ีได้รับรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 8.3 จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มี
เจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(Microsoft Excel) ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง อยู่ใน
ระดับเห็นมาก เนื่องมาจาก หลังจากที่นักเรียนได้ เรียนวิชา
คอมพิวเตอร์เรื่องซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) ด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง นักเรียนมีเกิดความสนใจ สามารถ
น าเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจ
เนื้อหาสาระวิชามากขึ้น นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเองในการ
แก้ ไขปัญ หา พ ร้อมทั้ งยั งสามารถน า เอาไปประยุ กต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันและแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต  
 
9.ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 9.1.1 จ ากผลการวิจั ยพบ ว่า  ผลการเป รียบ เที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรมซอฟต์แวร์
ประยุกต์ (Microsoft excel) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
เนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instruction 
Model) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ลึก
อย่ างลึกซึ้ ง  สามารถเข้ าถึ งองค์ความรู้ ได้ อย่ างชัด เจนตาม
กระบวนการ เหมาะสมส าหรับรายวิชาที่ต้องอาศัยทักษะการฝึก
ปฏิบัติ จนเกิดความรู้ที่คงทน ดังนั้นควรน าเอารูปแบบการเรียนการ
สอนทางตรง (Direct Instruction Model) ที่ได้พัฒนาขึ้น ไปใช้
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
 9.1.2 เครื่องมือที่พัฒนาและใช้ในการวิจัยครั้งนี้สามารถ
น าไปใช้กับนักเรียนระดับช้ันเดียวกันหรือลักษณะใกล้เคียงได้ เช่น 
แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 

9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
 9.2.1 การจัดการเรียนรู้แบบรูปแบบทางตรง สามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในหน่วยอื่นๆ 
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เนื่องจากมีกระบวนการสอนที่เป็นขั้นตอนชัดเจน เน้นให้ผู้เรียน
สามารถน าเอาวิธีการที่ครูสอน/แนะน า ไปทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง 
 9.2.2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ โดย
ท าการศึกษาจากเครื่องมือท่ีสร้างในการวิจัยครั้งนี้ เช่น แบบทดสอบ 
แบบวัดเจคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับนักเรียน
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น โดย (1) เปรียบเทียบความสามารถในการพูดและการน าเสนอของผู้รับการอบรมก่อนและหลัง
ฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมการพูด
เพื่อน าเสนอด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 30 คนท่ีได้จากการเลือกแบบอาสาสมัคร โดยมีเง่ือนไข คือ มีความสนใจและเต็ม
ใจเข้ารับการฝึกอบรม และจะต้องมีเวลาเข้าฝึกอบรมจนจบหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม เครื่องมือวิจัย
ประกอบด้วย 1) หลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร 2)แบบประเมินการพูดเพื่อน าเสนอ 3) แบบประเมินความพึงพอใจการเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการ
พูดเพื่อเสนอด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 ผลการศึกษาความสามารถในการพูดและการน าเสนอของผู้รับการอบรมด้วยหลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอด้วยเทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  หลังการอบรมสูงขึ้นกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดย
ค่าเฉลี่ยรวมหลังฝึกอบรมเท่ากับ 3.39 และ และก่อนการอบรมเท่ากับ 1.94 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดับดีมาก 
ค าส าคัญ: หลักสูตรฝึกอบรม, การพูดเพื่อน าเสนอ, เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

Abstract 
 This research was purposed to a development of speaking training curriculum for presentation by using 
cooperative-based approach techniques for student mathayomwatsing school and the technique was developed for 
effective training course by (1) comparing of speaking ability before and after training for oral presentation with 
cooperative-based approach techniques and er (2) studying learner’s satisfaction on the speaking training workshop 
based on cooperative-based approach techniques. The sampling in this research was 30 students who are studying in 
Mathayom 6 (grade 12) of Mathayomwatsing School, the Second Educational Service Area Office 1.  The selective group 
(30 students) was selected under the volunteering condition which volunteer students were interested and willing to 
participate to be trained. In addition to training course, the participants must attend the workshop at least 80% of the 
training duration. The research instruments consisted of 1) speaking workshop for oral presentation training course by 
using cooperative-based approach techniques, 2) a speaking assessment form for oral presentation and 3) a satisfaction 
assessment form for arts of oral presentation.  
 The results of the statistics study on the speaking ability for oral presentation by using cooperative-based 
approach techniques of after-training participants were higher than before training significantly. The mean for after 
training was 3.39 and the mean before training was 1.94, which was correlated with hypothesized assumptions.  
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 The results of the study on the satisfaction of the Mathayom 6 participants towards on workshop for oral 
presentation by using cooperative-based approach techniques were in a very good level. 
Keywords: training courses, oral presentation, collaborative-based approach  
 
 

บทน า 
 ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างหนึ่งที่จ าเป็นระหว่าง
บุคคลในสังคม การพูดเป็นทักษะทางภาษาที่ส าคัญเพราะการพูด
สามารถถ่ายทอดความคิดให้ผู้ฟังเข้าใจ เห็นใจ ประทับใจ และช่ืนชม
ได้ตามที่ผู้พูดต้องการ ตลอดจนสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังให้เกิด
ศรัทธา เลื่อมใส คล้อยตาม และปฏิบัติตามผู้พูดอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งการพูดเป็นศิลปะที่ฝึกฝนได้ สอดคล้องกับ [3] ที่กล่าวว่า การพูด
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  ที่ว่าเป็น “ศาสตร์” เพราะว่าการพูดจะต้อง
มีหลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ที่ใช้สอน ถ่ายทอด ปฏิบัติ ฝึกฝน 
เช่นเดียวกับหลักวิชาแขนงอื่นๆ ในส่วนที่ เป็น “ศิลป์” ก็เป็น
เพราะว่าการพูดเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล 
ดังนั้น ผู้ที่ต้องการจะเป็นนักพูดที่ดีจึงต้องศึกษาหลักและวิธีการพูด 
แล้วหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ในขณะที่ [1] ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของทักษะการพูดไว้อย่างสอดคล้องกันว่า “การพูดจะมีความส าคัญ
มากยิ่งข้ึนเมื่อโลกมีการเปลี่นแปลงและเจริญก้าวหน้า”  
 แม้ว่าการพูดจะเป็นทักษะการใช้ภาษาที่ ส า คัญ  แต่จาก
ประสบการณ์ของนักวิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียน
มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร พบว่า เมื่อครูมอบหมายให้นักเรียน
ออกมาพูดเพื่อน าเสนองานนั้น ปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาด
ทักษะการพูดเพื่อน าเสนอ คือ นักเรียนน าเสนอด้วยการอ่านเนื้อหา
ตามพาเวอร์พอยด์ นักเรียนพูดวกไปวนมาขาดการเช่ือมโยงเนื้อหา 
น้ าเสียงระหว่างน าเสนองานราบเรียบไม่น่าสนใจ ฯลฯ จึงส่งผลให้
การพูดเพื่อน าเสนองานไม่ประสบความส าเร็จ  ซึ่งสอดคล้อง กับ
รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องเทคนิคการสอนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษาที่สรุปได้ว่าปัญหาการพูดเกิด จากนักศึกษาขาด
ความเช่ือมั่นในตนเอง การออกเสียงควบกล้ า เสียง ร, ล ไม่ชัดเจน 
ไม่มีห้องปฏิบัติการในการพูด เวลาส าหรับนักศึกษาร่วมกิจกรรมมี
น้อย จ านวนนักศึกษาในแต่ละช้ันเรียนมากเกินไปและนักศึกษา ไม่ 
กระตือรือร้น ในการค้นคว้า ท า ให้ ขาดข้อมูล ในการพู ด  [5]       
นอกจากนี้ [6] ได้กล่าวถึงปัญหาการพูดของนักศึกษาว่า “เมื่อ
นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนน้อยจึงไม่กล้ากลัว อาย วิตกกังวล ประหม่า 
ตื่นเต้น พูดเสียงเบา ไม่มั่นใจ”ปัญหาเหล่านี้เป็นสภาพการณ์ในช้ัน
เรียนของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เมื่อครูอาจารย์มอบหมายให้พูด
หน้าช้ันเรียน เช่น การออกมารายงาน อภิปราย หรือโต้วาที จึงเกิด
ลักษณะปัญหาการพูดแบบเดียวกับท่ีอ้างอิงมาข้างต้น 
 ด้วยเหตุนี้การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอครู
จ าเป็นจะต้องจัดกระบวนการฝึกอบรมที่น่าสนใจ มีความหลากหลาย 
เป็นระบบเพื่ อตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน และจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการจากเอกสาร งานวิจัย เกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อน าเสนอนั้น พบว่า  หลักสูตรฝึกอบรม
การพูดเพื่อน าเสนอด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถ
ส่งเสริมความสามารถในการพูดเพื่อน าเสนอได้ 

 หลักสูตรฝึกอบรมเป็นการประมวลความรู้และประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ ทัศนคติ ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยใช้
เวลาไม่นานมาก ซึ่งสอดคล้องกับ [4] ที่กล่าวถึงการฝึกอบรม 
(Training) ว่า เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์
เรียนรู้ในลักษณะต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงาน หรือสร้างสมรรถนะของ ผู้ปฏิบัติงานให้ตรงตามที่
หน่ วยงานคาดหวัง คื อมี ความรู้  ห รือมี ก าร เพิ่ มพู นความรู้ 
(knowledge) ทักษะ (skill) ความสามารถ (ability) และเจตคติ 
(attitude) ของบุคลากรเพื่อใช้ในการท างานทั้งใน ปัจจุบันและ
อนาคต อันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จและ
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่
แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกัน 
โดยในกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
และมีความรับผิดชอบร่วมกัน ท้ังส่วนตนและส่วนรวมเพื่อให้ตนเอง
และสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ซึ่งเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือมีข้อดีหลายประการเช่น ส่งเสริม
บรรยากาศในห้องเรียนให้ดี ไม่เครียด ช่วยส่งเสริมทักษะการท างาน
ร่วมกัน ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนและการปรับตัวกันในสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับ [7] ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกัน ได้
ร่วมมือกันท างานกลุ่มด้วยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบใน
บทบาทหน้าท่ีในกลุ่มของตน ท าให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมาย
ของงานได้  
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนมัธยม
วัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความพร้อม 
ตลอดจนเป็นการปูพ้ืนฐานทางภาษาเพื่อการเรียนรู้ในช้ันสูงต่อไปใน
อนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอด้วยเทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
     2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อ
น าเสนอด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่พัฒนาขึ้น ดังนี ้
     (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูดและการน าเสนอ
ของผู้รับการอบรมก่อนและหลังฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอด้วย
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
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     (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมที่มีต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
สมมติฐานการวิจัย 
     1. ความสามารถในการการพดูและการน าเสนอของผู้เข้ารับการ
อบรมหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมฯทีพ่ัฒนาขึ้น หลังการอบรมสูงกว่า
ก่อนการอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
     2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลังใช้หลักสตูรฝึกอบรม
ฯที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
     1.1 ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
มัธยมวัดสิงห์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 440 คน 
     1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 
โรงเรียนมั ธยมวัดสิ งห์  สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 30 
คนท่ีได้จากการเลือกแบบอาสาสมัคร โดยมีเง่ือนไข คือ มีความสนใจ
และเต็มใจเข้ารับการฝึกอบรม และจะต้องมีเวลาเข้าฝึกอบรมจนจบ
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
     1. ตัวแปรต้น คือ หลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอด้วย
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร 
     2. ตัวแปรตาม คือ  
  1) ความสามารถในการการพูดและการน าเสนอของผู้รับ
การฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรฝกึอบรมการพูดเพื่อน าเสนอด้วยเทคนคิ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  2) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ      
 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
     ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาในการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
     1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร/การฝึกอบรม 
     2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
     3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะการพูด และการน าเสนอ  
     หลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอด้วยเทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมมือส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
มัธยมวัดสิงห์ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 12 ช่ัวโมง ประกอบไปด้วย
เนื้อหาสาระ ดังต่อไปนี้ 
     1. ปฐมนิเทศและทดสอบความสามารถในการการพูดและการ
น าเสนอก่อนอบรม                                                2 ช่ัวโมง 
     2. พื้นฐานและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพูด              2 ช่ัวโมง 

     3. ปัจจัยเสริมสร้างความส าเร็จในการพูด                 2 ช่ัวโมง 
     4. พื้นฐานการพูดเพื่อการน าเสนอ                         2 ช่ัวโมง 
     5. ฝึกปฏิบัติการพูดน าเสนอ                                2 ช่ัวโมง 
     6. ทดสอบความสามารถในการการพูดและการน าเสนอหลัง
อบรม                    2 ช่ัวโมง 
 
ระยะเวลา 
     ระยะเวลาในการฝึกอบรม จ านวน 12 ช่ัวโมง โดยทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรมทุกวันจันทร์ อังคาร และพุธ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 
17.00 น.  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1) หลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อการน าเสนอด้วยเทคนิคการ 
เรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

2) แบบประเมินความสามารถในการการพูดและการน าเสนอ 
ของผู้รับการอบรม 

3) แบบประเมินความพึงพอใจการเข้ารับการอบรมหลักสูตร 
ฝึกอบรมศิลปะการพูดและการน าเสนอ 
 
ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
     การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อการน าเสนอด้วยเทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เป็นการวิจัยและพัฒนาที่มีขั้นตอนการท าการวิจัย 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย  
     ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม ระยะที่ 2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม 
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการพูดเพื่อการน าเสนองาน  
     ขั้นตอนที่ 2 สร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 
แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สร้างหลักสูตรฝึกอบรม ระยะที่ 2 
ประเมินร่างหลักสูตรฝึกอบรม 
     ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม มีการด าเนินการโดย 
รับสมัครกลุ่มตัวอย่าง ประเมินทักษะการพูดเพื่อการน าเสนองาน
ก่อนรับการฝึกอบรม ฝึกอบรม จ านวน 12 ช่ัวโมง ประเมินทักษะ
การพูดเพื่อการน าเสนองานหลังรับการฝึกอบรม และการวิเคราะห์
ข้อมูล  
     ขั้นตอนที่  4 ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม 
เปรียบเทียบการประเมนิทักษะเพื่อการนาเสนองานก่อนและหลังเข้า
รับการฝึกอบรมต่อหลักสูตร และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมต่อหลักสูตร 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ t-test (dependent sampling) 
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ผลการศึกษา 
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฯ ได้หลักสูตรฝึกอบรมการ
พูดเพื่อน าเสนอด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร 
 จ านวน 3 บท 12 ช่ัวโมง ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันทุก
รายการ โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของ 
หลักสูตรโดยรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และผลการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)มีความสอดคล้องเหมาะสม
ด้านความจ าเป็นในการฝึกอบรม จุดมุ่ งหมายของหลักสูตร 
จุดประสงค์การเรียนรู้เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมแต่ละช่ัวโมง สื่อ
การเรียนรู้ และวิธีการประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
 2. ผลการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อ
น าเสนอด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร พบว่า 
   2.1 ความสามารถในการการพูดและการน าเสนอของผู้รับ
การอบรมหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมฯ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.39 
และก่อนใช้หลักสูตรฝึกอบรมฯมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 1.94 ซึ่ ง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจัยข้อท่ี 1 
  2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตร
ฝึกอบรม ฯ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.77 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.60 แสดงว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ ในระดับดีมาก จึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจัยข้อท่ี 2 
 
สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลข้อเสนอแนะ 
     การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอ
ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรี ยนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ซึ่งสรุปผลการศึกษาและ
อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
     1. ความสามารถในการพูดและการน าเสนอของผู้รับการอบรม
หลังการอบรมสูงขึ้นกว่าก่อนการอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมการ
พูดเพื่อน าเสนอด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 โดยค่าเฉลี่ยรวมหลังฝึกอบรมเท่ากับ 3.39 และ และ
ก่อนเรียนเท่ากับ 1.94 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เพราะหลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อการน าเสนอด้วยเทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมขึ้นตามแนวคิด
ทฤษฏีไทเลอร์ [9] ซึ่งมีแนวคิดในการวางโครงร่างหลักสูตร โดยใช้วิธี 
Means-Ends Approach เป็นหลักการและเหตุผลในการสร้าง
หลักสูตร จากหลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอด้วยเทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ท าให้นักเรียนมีความสามารถด้านการพูดและ
การน าเสนอดีขึ้น ส่งผลให้เกิดมีพัฒนาการด้านความสามารถในการ
พูด เนื่องมาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นรูปแบบการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออก ร่วมกันคิด

เป็นกระบวนการกลุ่มซึ่งสอดคล้องกับ [8] ที่กล่าวว่า ในการจัด
กิจกรรมเพื่อการสื่อสารครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญในการใช้ภาษา นอกจากนี้ผลงานวิจัยของ [2] ได้กล่าว
สนับสนุนว่ากิจกรรมที่ดีจะต้อง น่าสนใจและเหมาะสมกับตัวของ
ผู้เรียน โดยไม่ง่ายและยากเกินไป เพราะจะท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จ 
เกิดความเบื่อและความท้อแท้ ดังนั้นกิจกรรมที่ ใชจึงควรเป็น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผเููรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารมากที่สุด ซู่ง
จะช่วยให้ เข้าใจและส่งผลให้ผู้ เรียนกล้าคิด กล้าท า และกล้า
แสดงออกจึงส่งผลให้ความแตกต่างของผลคะแนนความสามารถใน
การการพูดและการน าเสนอของผู้รับการอบรมหลังใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมฯ สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
     2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม
การพูดเพื่อน าเสนอด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยระดับความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.77 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.60 เนื่องจากมีการออกแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน ท าให้
บรรยากาศในการเรียนการสอนระหว่างครูและนักเรียนเป็นไปด้วยดี
นักเรียนมีจิตใจ อารมณ์ที่พร้อมในการเรียนรู้ ท าให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนสามารถเพิ่มพูนความสามารถ
ทางด้านการพูดและน าเสนอให้กับนักเรียน นักเรียนมีความตั้งใจ 
กระตือรือร้นในการทากิจกรรม ไม่รู้สึกเบื่อหรือง่วง กิจกรรมท าให้
นักเรียนมีความมั่นใจในการพูด กล้าแสดงออก ได้ฝึกการพูดและ
น าเสนอ การสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้น เกิดการเพิ่มพูนประสบการณ์  
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อการ
น าเสนอด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ครูผู้สอนควรอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอย่าง 
ละเอียด และสอบถามความเข้าใจของนักเรียนก่อนด าเนินกิจกรรม 
เพื่อให้การปฏิบัตกิิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่น 

2. หลักสูตรฝึกอบรมการพูดเพื่อน าเสนอด้วยเทคนิคการ 
เรียนรู้แบบร่วมมือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ โรงเรียนควร
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมมือไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆ 
     2.    การทดสอบการพูดควรมีผู้ประเมินหลายคน และควรสร้าง
บรรยากาศที่จ าลองจากสถานการณ์จริงเพื่อใหน้ักเรียนได้ฝึกพูด  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยน าเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้
เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในระดับช้ันอื่น ๆ เช่น ระดับ
ประถมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 
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 2. ควรมีการศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดเพื่ อน าเสนอ
เปรียบเทียบกับรูปแบบการสอนด้านอื่น  
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยและทักษะการพูดโดยการบูรณาการ
ทักษะการพูด กับทักษะการฟัง หรือทักษะการพูดกับทักษะการดู ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ความสัมพันธ์
ของทักษะภาษาไทยให้สูงขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ที่มีต่อความมีน้้าใจนักกีฬาในการเรียนรายวิชาแบดมินตันของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนวิชารายวิชาแบดมินตันในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ้านวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ จ้านวน 10 แผน 2) แบบทดสอบความสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ้านวน 30 ข้อ 3) 
แบบวัดความมีน้้าใจนักกีฬาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ มีจ้านวนทั้งหมด 60 ข้อค้าถาม ซึ่งเป็นแบบวัด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความมีน้้าใจนักกีฬา 10 ด้าน ด้านละ 6 ข้อ คือ 1) ความยุติธรรม 2)  ความมีวินัย 3)  ความมุ่งมัน 4)  ความรู้แพ้ 
รู้ชนะรู้อภัยและ 5) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  6) ความสามัคคี 7) ความอดทนอดกลั้น 8) ความอ่อนน้อมถ่อมตน  9) ความมีมารยาท และ 10) 
ความซื่อสัตย์ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.79  น้าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
  ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความมีน้้าใจนักกีฬาของนักศึกษาที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบใฝ่รู้  
ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.93 คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.83 คะแนนส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 หลังการทดลองมีคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ก่อนการทดลอง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.03 คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.92 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.30 คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.31 หลังการทดลองมีคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค้าส้าคัญ :  การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ,ความมีน้้าใจนักกีฬา 
 

Abstract 
This research aimed to study the effects of Active Learning in Badminton Course upon the sportsmanship of 

Undergraduate Students. The samples were students in Undergraduate Students who studied in Badminton Course in 
the academic year 2019, semester, from Nakhon Sawan Rajabhat University. The sample of undergraduate students. 
The badminton lesson course in the first semester of academic year 2562 1, Nakhon Sawan Rajabhat University, 30 
people were selected by model. Has been learning learning (Active Learning) tools used in the research: 1) Plan a 
learning (Active Learning) 10 sheets 2) test the achievement of 30 3) Measure. the sportsmanship is a 5-level scale 
questionnaire with 60 questions in total, which is a desirable feature in the top 10 on the sportsmanship of 6: 1) Justice 
2). Discipline 3) committed 4) the draw to forgive and 5) leniency. 6) Harmony 7) tolerance, 8) humility, 9) and 10-
mannered) integrity. The reliability of the results were analyzed 0.79 average. standard deviation 

The research results were as follows:  
1. Mean and standard deviation of the scores of students who received the sportsmanship. Learning of 

Physical Education and learning (Active Learning) before treatment with an average of 21.93 points, standard deviation 
equal to 0.76 after treatment with an average of 23.83 points, standard deviation 0.54 points higher than the pretest 
posttest with significant statistical level. 05. 
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2. Mean and standard deviation of the academic achievement of students who have been learning (Active 
Learning) before treatment with an average of 12.03 points, standard deviation equal to 3.92 after treatment with an 
average value. the standard deviation of 21.30 points, 2.31 points higher than the pretest posttest with significant 
statistical level. 05. 
Keywords : Active Learning, Sportsmanship. 
 
 

1. บทน้า 
 ในปัจจุบันประเทศไทยเกิดปัญหาความวุ่นวายขึ้นในสังคมไม่เว้น
แต่ละวัน พบได้จากภาพข่าวในแต่ละวัน ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ 
ซึ่งน้าไปสู่ปัญหาทางสังคม สาเหตุที่ส้าคัญก็มาจากคนในสังคม ไม่
ความเคารพในกฎกติกาของบ้านเมือง ไม่เคารพในกฎหมาย เมื่อเป็น
เช่นนั้นก็จะก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวายสังคมตามมา เป็นเพราะคน
ในสังคมขาดคุณธรรมและจริยธรรม ถ้าเปรียบเทียบกับการแข่งขัน
กีฬา ก็คือขาดความมีน้้าใจนักกีฬา ในเกมส์กีฬา นักกีฬาที่ท้าผิด
กติกา ก็ไม่ต่างกับคนในสังคมที่ท้าผิดกฎหมาย นักกีฬาที่ไม่มีน้้าใจ
นักกีฬา ก็ไม่ต่างกับคนในสังคมที่ขาดคุณธรรมและจริธรรม 
 จะเห็นได้ว่า “น้้าใจนักกีฬา” เป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ข้อหนึ่งที่
จ้าเป็นและส้าคัญยิ่งที่เป็นพ้ืนฐานที่จะช่วยให้บุคคลสามารถมีชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข เป็นคุณธรรมที่ควรจะส่งเสริมให้
มีการปลูกฝังขึ้นในตัวบุคคล ได้แก่ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมทั้ง
การต่อสู้ และการแข่ งขันด้ วยวิถีทางของการกีฬาอย่ างเต็ ม
ความสามารถ มีความยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบ
ข้อบังคับเคารพในกฎ กติกา และยอมรับค้าตัดสินโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
มีน้้าใจท่ีเต็มไปด้วยความสามัคคี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่ง
กันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบแม้จะเป็นฝ่ายเดียวกันหรือฝ่ายตรง
ข้ามก็ตาม [9] ความมีน้้าใจนักกีฬา โดยจะเริ่มต้นจากนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา วิชาพลศึกษาเป็นวิชาที่สามารถ
ช่วยเสริมสร้างให้ นักเรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีน้้าใจ
นักกีฬา วิชาพลศึกษาเป็ นกระบวนการฝึกฝนร่างกายให้ มี
สมรรถภาพดีขึ้น โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเป็นสื่อที่  ช่วย
ส่งเสริมให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง ว่องไว ช่วยส่งเสริมอบรม
จิตใจให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย หนักแน่น อดทน รู้แพ้ รู้ชนะ มีจิตใจสูง 
สร้างสรรค์ความสามัคคี และมีน้้าใจเป็นนักกีฬา [2] การออกก้าลัง
กาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยมีเป้าหมายของ
การศึกษาคือ จะต้องพัฒนาให้นักเรียนมีความพร้อมทั้ง ด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา การที่จะท้าให้
ผู้เรียนจะเกิด ความมีน้้าใจนักกีฬา ปัจจัยหนึ่งท่ีส้าคัญคือ การจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน 
 การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) เป็นกระบวนการ
จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ต า ม แ น วคิ ด ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ท า งปั ญ ญ า 
(Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา 
เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนสามารถ เช่ือมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้
เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการ 
เรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน้ากระตุ้นหรืออ้านวยความสะดวกให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นโดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมี
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่าจากสิ่งที่ ได้รับจาก

กิจกรรมการเรียนรู้ท้าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและ
น้าไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [10] โดย
เป้าหมายส้าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้นี้ ก็เพื่อให้ นักศึกษา
เกิดทักษะการเรียนรู้ที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องเป็นผู้มี
ความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการ ด้ารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุขทั้ งทางร่างกายและจิตใจ มีความส้านึกและความ
รับผิดชอบ ในฐานะพลเมืองและพลโลกตามที่สังคมคาดหวัง [4] 
 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้จึงมีส่วนจ้าและ
ส่งเสริมให้นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น โดยมาจากการ
ได้มีส่วนร่วมจากการลงมือปฎิบัติจริงโดยมีการเช่ือมโยงการเรียนรู้
ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ความมีน้้าใจเป็น
นักกีฬาเป็นสิ่งที่จัดอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมอย่างหนึ่ง นักศึกษา
ทุกคนจ้าเป็นต้องมี ความมีน้้าใจนักกีฬามีคุณลักษณะที่ส้าคัญ 10 
ประการ ได้แก่ 1) ความยุติธรรม 2) ความมีวินัย3) ความมุ่งมั่น 4) 
ความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 5) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 6) ความสามัคคี 7) 
ความอ่อนน้อมถ่อมตน 8) ความอดทน อดกลั้น 9) ความมีมารยาท 
10) ความซื่อสัตย์ การที่จะท้าให้นักศึกษาเกิดความมีน้้าใจนักกีฬา 
ปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญคือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรู้ได้
พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพความต้องการ ความสนใจและความ
ถนัดของแต่ละบุคคล ได้มีการรู้จักการท้างานเป็นทีม มีปฎิสัมพันธ์
และสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น  และสร้างให้เกิดความสามัคคีกัน
ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม โดยได้คิดเอง ท้าเองลงมือปฎิบัติ และเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง รับฟั งความคิด เห็นของผู้อื่นตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ ได้ รับมอบหมาย โดยภาพกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท้าให้เกิดองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นผู้วิจัย เห็นความส้าคัญดังที่กล่าวมา จึงท้าการศึกษาวิจัย
ผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ที่มีต่อความมีน้้าใจนักกีฬาในการเรียน
รายวิชาแบดมินตันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 สาขาพล
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อเปรียบเทียบความมีน้า้ใจนักกีฬาก่อนเรียนและหลัง
เรียนรายวิชาแบดมินตันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใฝรู่้  
     2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนรายวิชาแบดมินตันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใฝรู่ ้
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3. ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่  นักศึกษาช้ันปีที่  3 
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ทีล่งทะเบียนเรียนรายวิชาแบดมินตัน ปีการศึกษา 2562  
จ้านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน 
  
4. วิธีด้าเนินการวิจัย 
 4.1 การก้าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 - ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชา 
พลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เรียน
รายวิชาแบดมินตัน ปีการศึกษา 2562  
 - กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชา
พลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เรียน
รายวิชาแบดมินตัน กลุ่ม 02 ปีการศึกษา 2562 จ้านวน 30 คน ด้วย
วิธีการเลือกแบบสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยมี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบดมินตันปีการศึกษา 2562 
ทั้งหมด 2 กลุ่ม 
 4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการด้าเนินการทดลอง คือ แผนการจัดการรู้
แบบการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  (มคอ. 3) จ้านวน 10 สัปดาห์ 
ระยะเวลา สัปดาห์ละ 90 นาที 
 การสร้างเครื่องมือ 
  - ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ 
  - น้าแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบใฝ่รู้  มคอ.3 
จ้านวน 10 สัปดาห์ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจ้านวน 5 ท่าน จากนั้น
น้ามาหาความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index 
of Congruence ห รื อ  IOC) พิ จ ารณ าหั วข้ อมี ค่ าดั ชนี ค วาม
สอดคล้อง เท่ากับ 1.00 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ  
 2.1 แบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความมีน้้าใจนักกีฬา 
ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับโดยให้
เลือกตอบตามความความคิดเห็นและความรู้สึกที่แท้จริงของผู้ตอบ 
ข้อค้าถามจะแสดงถึงพฤติกรรมความมีน้้าใจนักกีฬาทั้ง 10 ด้าน 
ด้านละ 6 ข้อ รวมทั้งฉบับจ้านวน 60 ข้อ  
 การสร้างเครื่องมือ 
  - สร้างแบบวัดแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความ
มีน้้าใจนักกีฬา จ้านวน 60 ข้อ ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบจ้านวน 5 
ท่าน 
  - น้าแบบวัดที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดสอบ (Try Out) 
ตรวจสอบคุณภาพรายข้อด้านค่า อ้านาจจ้าแนกของแบบวัด 
คัดเลือก ปรับปรุง โดยน้าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาคุณภาพรายข้อ มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79   
 2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30 ข้อ โดยผ่านการค่า
คุณภาพข้อสอบจากผู้เช่ียวชาญ 

   
 4.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.3.1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยการ
วัดและประเมินผลให้กับนักศีกษา และร่วมกันก้าหนดตารางเวลา
การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  
  4.3.2 การด้าเนินการก่อนทดลองการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่
รู้ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดความมีน้้าใจนักกีฬา 
  4.3.3 น้าผลการทดสอบก่อนการทดลองมาหาความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อทดสอบว่า
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน้้าใจนักกีฬาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกต่างกันหรือไม่ 
  4.3.4 การด้าเนินการทดลอง ผู้วิจัยเป็นการจัดการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้ที่สร้างขึ้นจ้านวน 10 สัปดาห์ จัดการเรียนรู้สัปดาห์ละ 3 
คาบ คาบเรียนละ 60 นาที  
  4.3.5 หลังสิ้ นสุดการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  ผู้ วิจั ย
ด้าเนินการวัดความมีน้้าใจนักกีฬาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 4.4 การจัดกระท้าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.4.1 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนแบบวัดความมีน้้าใจนักกีฬาที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ด้วยสถิติ Paired t-Test  โดยใช้โปรแกรม SPSS  
  4.4.2 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยสถิติ
Paired t-Test  โดยใช้โปรแกรม SPSS  
 
5. ผลการวิจัย 
    ตอนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 10 สัปดาห์  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
สัปดาห ์ เนื้อหา หมายเหต ุ

1 -ปฐมนิเทศ  
-ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับ แบดมินตัน 
-ประวัติความเป็นมาของ 
กีฬาแบดมินตัน 
-การดูแลและเกบ็รักษาอุปกรณ ์
-ประโยชน์ของการเล่นกีฬา
แบดมินตัน 

การจัดการเรยีนรู้
แบบใฝ่รู้ ผู้วิจยั
แบ่งกระบวนการ
สอนออกเป็น 5 
ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 
1. ขั้นเตรียมและ
เสรมิสร้าง
สมรรถภาพทาง
กาย  
(15 นาที) 
2. ข้ันการสอน 
(30 นาที) 
3. ข้ันฝึกปฎิบัติ
(60 นาที) 
4. ข้ันน้าไปใช้ 
(60 นาที) 
5. ข้ันสรุป  
(15 นาที) 

2 -มารยาทในการเล่นแบดมินตัน 
-หลักการฝึกกีฬาแบดมินตัน 
-การอบอุ่นร่างกาย 
-การเตรยีมความพร้อม 
-การจับไม ้
-การจับไม้พร้อมกับการเคลื่อนที ่

3 -การฝึกสมาธิกับการเล่นแบดมินตนั 
-ฝึกทักษะการตลีูกแบบต่างๆ 
-การตีลูกโยนหน้ามือ 
-การตีลูกโยนหลังมือ 
-การตีลูกงัดหนา้มือ 
-การตีลูกงัดหลังมือ 
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4 -ฝึกทักษะการส่งลูกแบบต่างๆ 
-การส่งลูกหน้ามือ 
-การส่งลูกหลังมือ 
-การส่งลูกหลังมือ 
-การส่งลูกประเภทเดี่ยว 
-การส่งลูกประเภทคู ่

รวม 90 นาทีต่อ 
1 สัปดาห ์
**กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้จะจัดอยู่
ในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้
 
 

5 ฝึกทักษะการตลีูกตบแบบต่างๆ 
-การตบลูกท้ายคอร์ด 
-การตบลูกกลางคอร์ด 
-การรับลูกตบ 

6 ฝึกทักษะการตลีูกแบบตา่งๆ 
-การตีลูกดาด 
-การตีลูกแยบ็หน้าเนต็ 
-การหยอดลูก 
-การเคลื่อนที ่

7 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
-หลักการฝึกด้วยน้้าหนัก 
-หลักการฝึกด้วยตัวเปล่า 

8 -กฎ กติกา ระเบยีบ การแข่งขัน  
การท้าหน้าท่ีกรรมการผู้ตดัสิน 
ประเภทเดี่ยวและความปลอดภัยใน
การเล่นกีฬาแบดมินตัน 

9 กฎ กติกา ระเบียบ การแข่งขัน  
การท้าหน้าท่ีกรรมการผู้ตดัสิน 
ประเภทคู่และความปลอดภัยในการ
เล่นกีฬาแบดมินตัน 

10 การแข่งขันในประเภทต่างๆ                 
-ประเภทบุคคล                               
-ประเภททีม 

*ค่า (Index of Congruence หรือ IOC) พิจารณาหัวข้อมีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 
 รูปที่ 1 ตารางแสดงแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 10 แผนและค่า 
(Index of Congruence หรือ IOC) 
 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความมีน้้าใจนักกีฬา ก่อน
การทดลอง  หลังการทดลองได้รับการจัดการรู้แบบการจัดการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่มีต่อความมีน้้าใจนักกีฬา โดยแบ่งความมีน้้าใจ
นักกีฬาออกเป็น 10 ด้าน 
 

 
รูปที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากคะแนน
ความมีน้้าใจนักกีฬา ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของ
นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการรู้แบบการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
 
 จากรูป 2 แสดงให้เห็นว่าคะแนนความมีน้้าใจนักกีฬามีค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้ ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.93 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.76 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.83 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 และเมื่อศึกษาเป็นรายด้าน 10 ด้านใน
ระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
 
รูปที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลของคะแนนความมีน้้าใจ
นักกีฬาก่อนเรียนและหลังเรียน โดยแบ่งความมีน้้าใจนักกีฬา
ออกเป็น 10 ด้าน 
   

 
  
 จากรูปที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน้้าใจ
นักกีฬาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ โดยวิเคราะห์ได้ดังนี้  หลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน ได้แก่   
1) ความอดทนอดกลั้น คะแนนเพิ่มขึ้น 3.23 2) ความมีมารยาท 
คะแนนเพิ่มขึ้น 2.54 3) ความมีวินัย คะแนนเพิ่มขึ้น 2.66 4) ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คะแนนเพิ่มขึ้น 2.37 5) ความสามัคคี คะแนน
เพิ่มขึ้น 1.94 6) ความยุติธรรม คะแนนเพิ่มขึ้น 1.80 7) ความรู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย คะแนนเพิ่มขึ้น 1.56 8) ความอ่อนน้อมถ่อมตน คะแนน
เพิ่มขึ้น 1.06 9) ความมีมารยาท คะแนนเพิ่มขึ้น 0.93 10) ความ
มุ่งมั่น คะแนนเพิ่มขึ้น 0.83 
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 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการ
ทดลอง  และหลังการทดลองของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้ 
 รูปที่  4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการทดลอง  และหลังการทดลองของ
นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม Mean SD t
ก่อนการจัดการเรียนรู้ 30 30 12.03 3.92
หลังการจัดการเรียนรู้ 30 30 21.3 2.31

14.66*
 

*ค่า t มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากรูปที่ 4 พบว่าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาแบดมินตัน มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียน 12.03  
ส่วนบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.92   คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ
หลังเรียน 21.30  ส่วนบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.31 จากตาราง 
ค่า t เท่ากับ 14.66  

สรุปผลการวิจัย 
ผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่มีต่อความมีน้้าใจนักกีฬาในการ

เรียนรายวิชาแบดมินตันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความมีน้้าใจ
นักกีฬาของนักศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ก่อนการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 หลัง
การทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 
สรุปได้ว่า คะแนนความมีน้้าใจนักกีฬาของนักศึกษาหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาแบดมินตัน มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียน 12.03  
ส่วนบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.92 คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ
หลังเรียน 21.30  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.31 สรุปได้ว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล 
ผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ที่มีต่อความมีน้้าใจนักกีฬาในการ

เรียนรายวิชาแบดมินตันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้  

1. จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ที่มีต่อความมี
น้้าใจนักกีฬาในการเรียนรายวิชาแบดมินตันของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน้้าใจนักกีฬาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน้้าใจนักกีฬาของนักศึกษา
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้หลังการทดลองและก่อนการ
ทดลอง มีความแตกต่างกัน โดยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นในแต่ละด้าน 
เรียงล้าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี้  ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ด้านความอดทน อดกลั้น เป็นด้านที่กลุ่ม
ทดลองมีการพัฒนาพฤติกรรมความมีน้้ าใจนักกีฬามากที่สุด 

สอดคล้องกับ [12] กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้ แบบใฝ่รู้ (Active 
learning) มี องค์ประกอบ ซึ่งส้านักงานสภาสถาบันราชภัฏได้
วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส้า คัญ  พบว่า 
โครงสร้างพื้นฐานรวมกัน 4 องค์ประกอบ คือ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ (ประสบการณ์) การสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน (สะท้อน
ความคิดและอภิปราย) การน้าเสนอความรู้ (ความคิดรวบยอด) การ
ลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ (ประยุกต์แนวคิด) ซึ่งเป็นโครงสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ ที่ช่วยให้ผู้เรียนทุกคนบรรลุจุดประสงค์การ
เรียนรู้เต็มศักยภาพ  แต่ละกิจกรรมควรมีความต่อเนื่อง เช่ือมโยงกัน
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน การจัดการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการท้างานและปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆร่วมกันโดยมีเป้าหมายคือความส้าเร็จของทีม ผู้เรียน
จึงต้องจ้าเป็นที่จะรู้จักมารยาทในการเข้าร่วมสังคมและการแสดง
ความคิดเห็น ให้เกียรติ เคารพในสิทธิของคนอ่ืนสอดคล้องกับผลวิจยั 
Brody & Tsay ทุกคนเปิดโอกาสและรอคอยเพื่อนที่ช้ากว่ าและ
พยายามอธิบายเป็นการนับถือตนเองและเพื่อนร่วมทีม [15] ซึ่งตรง
กับค้ากล่าว [5] อดทน อดกลั้น ข้อนี้เป็นลักษณะของการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมซึ่งเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนหลากหลายรูปแบบมีทั้งคนดีและ
คนไม่ดี ท่านพุทธทาสเรียกว่า อดกลั้นต่อคนดีและคนบ้า การกระท้า
ของคนเหล่านี้ท้าให้ต้องใช้ความอดกลั้น บางทีแม้เป็นคนดีหากมี
กิเลสก็คือ คนบ้า แต่เป็นคนบ้าชนิดที่ไม่มีใครเรียกว่า บ้า ฉะนั้นคนมี
กิเลสก็ย่อมล่วงเกินผู้อื่นด้วยการด่าบ้าง หรือดูหมิ่นดูแคลนบ้าง ก็
เป็นเรื่องที่ต้องอดกลั้น (ความต่างของค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองกับ
หลังการทดลองเท่ากับ 3.23)  

ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ด้านความมีมารยาท 
มีการพัฒนาพฤติกรรมความมีน้้าใจนักกีฬามากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับ [14] การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างตื่นตัว 
ตัดสินใจทั้ งวิธีการและความต้องการที่จะเรียนรู้รู้ว่าตนเองมี
ความสามารถ และจะใช้ความสามารถนั้ นอย่างไร เพิ่ มขีด
ความสามารถในการจัดการและการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองประสบ
ความส้าเร็จในการเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยผู้สอนมีบทบาทในการอ้านวยความสะดวกและสร้าง
สถานการณ์ให้ผู้เรียนได้อ่าน พูด ฟัง คิด และเขียนอย่างลึกซึ้ง  
การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการ
ท้างานและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ซึ่งตรงกับค้ากล่าวของ [16] 
การท้างานโดยการร่วมมืออาจจะเป็นทักษะทางสังคม ซึ่งผู้เรียนได้
เรียนรู้ขึ้นได้เมื่อ มีการร่วมมือกัน ในที่ท้างาน ในครอบครัวและใน
การท้างานอดิเรกความส้าคัญของการเรยีนรูท้ี่จะร่วมมือจะปรบัสร้าง
ประสบการณ์ในโรงเรียนกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ แต่โอกาสใน
การร่วมมืออย่างสัมพันธ์กันจะเกิดขึ้นได้ในงานการศึกษาของผู้เรียน  
(ความต่างของค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองกับหลังการทดลองเท่ากับ 
2.54) 

 ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับที่ 3 คือ ด้านความ
มีวินัย เป็นด้านที่กลุ่มควบคุมมีพัฒนาความมีน้้าใจนักกีฬามากที่สุด 
สอดคล้องกับ [1] ที่กล่าวไว้ว่า  
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Active Learning เป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนมีความ
คล่องแคล่วกระตือรือร้นในการเรียน หรือการเรียนการสอนที่ผู้เรียน
วุ่นท างานอยู่กับเนื้อหาวิชา โดยการพูดคุย การเขียน การอ่าน การ
สะท้อน การตั้งค้าถามหรือใช้ได้ทั้งกลุ่มเล็กและห้องเรียนใหญ่ๆ
ผู้เรียนอาจท้างานคนเดียวหรือท้าเป็นกลุ่มก็ได้ พฤติกรรมดังกล่าว
แสดงให้ว่า ความมีระเบียบวินัยของผู้เรียน  เพราะกระตือรือร้นใน
การเรียน แสดงถึงความตั้งใจและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ สังเกตได้
จากในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดแถว  การต่อคิวเพื่อรับ
อุปกรณ์ เป็นต้นซึ่งตรงกับค้ากล่าวของ [6] กล่าวถึงการปลูกฝัง
จริยธรรมด้านความมีน้้าใจนักกีฬาในช่ัวโมงสอนวิชาพลศึกษาว่า
ครูผู้สอนสามารด้าเนินการได้หลายด้าน ซึ่งพอสรุปเป็นด้านให้ความ
มีระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง 
เหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมายและ
ศีลธรรม ครูพลศึกษาจะต้องปลูกฝังให้นักเรียนตั้งแต่การแต่งกาย
อย่างเป็นระเบียบ ถูกต้องตามที่โรงเรียนก้าหนด สอดคล้องกับค้า
กล่าวของ [13] การสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน
และเพื่อนนักเรียนด้วยกันเองเป็นสิ่งส้าคัญที่จะท้าให้แผนการฝึก
ระเบียบวินัยเป็นไปด้วยดี ควรมีการพูดคุยชมเชยหัวเราะพูดคุยกัน
ในห้องเรียนบ้าง สื่อให้เด็กรู้ถึงความจริงใจและความห่วงใยของครูสิ่ง
เหล่านี้ท้าให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กดีขึ้นและจะให้ความ
ร่วมมือมากขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของ [7] ที่ศึกษาเรื่องผล
ของการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความมีระเบียบวินัยใน
ตน เองของนั กกีฬ าพบว่ าจั ด กิ จกร รมที่ ท้ า ให้ ผู้ เรี ยน ได้ รั บ
ประสบการณ์ทางสังคมเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม
สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนแสดงออกเพื่อต้องการเป็นที่ยอมรับของ
สังคมเป็นผลท้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และปรับตัวท้าตามกฎเกณฑ์
ของสังคมมีพัฒนาการทางจริยธรรมและความมีระเบียบวินัยใน
ตนเองสูงขึ้น (ความต่างของค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองกับหลังการ
ทดลองเท่ากับ  2.66) 

 2. จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาแบดมินตัน พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาแบดมินตัน หลังการทดลองและก่อนการทดลอง มี
ความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง
เท่ากับ  9.27 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่นักศึกษาได้ท้างานร่วมกันเป็น 
กลุ่ม นักศึกษามีโอกาสได้ใช้ความคิดร่วมกัน อภิปราย ปัญหา และ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการซักถามและรับ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
ฝึกการใช้เหตุผล และการคิดวิเคราะห์ มีการตั้งเป้าหมายในการ
เรียนรู้ และ มีความหวังเพื่อท้าคะแนนรวมให้ได้สูงที่สุด เพื่อให้ กลุ่ม
ประสบความส้าาเรจ็ และส่งผลให้นักศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
สูงขึ้น ซึ่งหัวใจส้าคัญของการเรียนแบบร่วมมือ คือ การที่นักเรียนให้
กลุ่มได้ร่วม คิด ร่วมกันท้าางานจนกระทั่งหาค้าตอบได้ในที่สุด ถือ
เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง [3] และยังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ [8] ที่กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษส้าหรับนักรัฐศาสตร์ ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนแบบใฝ่รู้ด้วย เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าาคัญ
ทาง สถิติที่ระดับ .05 น่าจะเนื่องมาจากการจัดการเรียน แบบใฝ่รู้
เทคนิค STAD ครั้งนี้ นักศึกษาได้ช่วยเหลือกันในด้านการเรียนรู้ 

ช่วยกันกระตุ้นให้เพื่อนร่วมทีม ท้างานให้ดีที่สุด และช่วยเหลือเพื่อน
ให้มีทักษะความ รู้ตามที่ผู้สอนสอน เพื่อให้ทีมของตนเองมีคะแนน
สอบ รวมสูงที่สุด และจะได้รับรางวัล ซึ่งสอดคล้องกับหลัก การ
จัดการเรียนแบบใฝ่รู้ที่ว่าเป็นการเรียนที่ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติการ
หรือคิดอย่างตื่นตัว (ตื่นตา ตื่นใจ ตื่นเต้น) ผลที่พึงได้จากการเรียน
แบบใฝ่รู้ก็คือ ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ไป
ในทางที่พึงประสงค์ทั้งทางด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจต
คติ . นอกจากนี้   การเรียนรู้แบบใฝ่รู้  ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่
ต้องการกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายที่จะช่วยให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองผ่านการจัดการตนเอง ผู้สอนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนในรูปแบบเดิมให้สอดคล้อง กับการเรียนรู้ของผู้เรียน 
สังคม และเทคโนโลยี โดย ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดเป็นผู้
ช้ีแนะวิธีการ ค้นคว้าหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองให้แสวงหา ความรู้
และประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ สร้างความเข้าใจ ด้วยตนเอง จนเกิด
เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย [11]ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
พัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะที่หลากหลายเป็นกระบวนการที่
ประณีตรัดกุมและผู้เรียนได้รับประโยชน์มากกว่าการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
เป็นฝ่ายรับความรู้อาจน้ามาขยายความให้เห็นเป็นลักษณะส้าคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้ดังนี้  ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้การ
สร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกันร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขันและผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

6. ข้อเสนอแนะ 

     1.ควรมีการติดตามผลของการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ที่ส่งผลต่อ
ความมีน้้าใจนักกีฬาของนักศึกษาหลังการทดลองวิจัย 
     2.ควรมีแบบประเมินหรือแบบวัดความมีน้้าใจนักกีฬา แบบ
เพื่อนประเมินเพื่อนด้วย นอกจากที่จะให้นักศึกษาประเมินตนเอง
เพียงอย่างเดียว จะท้าให้ได้คะแนนความมีน้้าใจนักกีฬาที่เที่ยงตรง
มากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศก่อนและหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ

ผ่านระบบการจัดการช้ันเรียนออนไลน์ และประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศผ่านระบบการ
จัดการช้ันเรียนออนไลน์ รายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่เรียนรายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 21 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1  2) ระบบจัดการช้ันเรียนออนไลน์ 
ClassStart  3) แบบวัดการรู้สารสนเทศ ตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศของ UCLA (2001) 4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติทดสอบ t-test แบบไม่อิสระต่อกัน (Paired Samples t-test) 
ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนผ่านระบบจัดการชั้นเรียนออนไลน์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ีหลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศผ่านระบบจัดการช้ันเรียนออนไลน์ รายวิชาโครงงาน
ระดับปริญญาตรี 1 โดยความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ:  การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ, ทักษะการรูส้ารสนเทศ, ระบบการจัดการชั้นเรียนออนไลน ์
 

Abstract 
 The purpose of this research were to compare information literacy skill before and after activities to 
enhance Information literacy skill though online classroom management system and assess satisfaction of 
activities to enhance Information literacy skill though online classroom management system in senior project 1 
subject for undergraduate students. The samples group were 21 undergraduate students who enroll senior 
project 1 subject in 1st semester of academic year 2018 by purposive sampling method. The research instruments 
were: 1) learning management plan of senior project 1 subject 2) ClassStart online classroom management 
system 3) information literacy test according to UCLA's Information Literacy Standard (2001) 4) students 
satisfaction assessment form. The statistic used were average, standard deviation and paired samples t-test. The 
results shown that the comparison of information literacy skills through online classroom management system in 
senior project 1 subject was higher than before study at significantly .05 level and the assessment of students' 
satisfaction after activities to enhance Information literacy skill through online classroom management system in 
senior project 1 subject was at high level. 
Keyword: Activities to enhance skill, Information literacy skill, Online classroom management system 
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1.บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 [1] หมวด 4 มาตราที่ 22 กล่าว
ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน  สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  เพื่อให้
ผู้ เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้เป็นองค์ความรู้ที่
เหมาะสมและสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ ค านึงถึง
ความสนใจและความถนัดของผู้ เรียนที่แตกต่างกัน  โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้ เรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลง  มุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้ เรียนที่ เรียนได้
หลากหลายและต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นทักษะที่ส าคัญใน
ศตวรรษที่ 21  

ทักษะการรู้สารสนเทศเป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักของ
บุคคในศตวรรษที่ 21 ช่วยให้เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการหรือ
เป็นประโยชน์  ช้ีน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา ทันต่อ
เหตุการณ์ การส่งเสริมบทบาทของการรู้สารสนเทศและความ
จ าเป็นที่จะต้องสร้างให้ผู้ เรียนให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ เน้นให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองก่อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life-long Education) เนื่องจากผู้เรียนต้องศึกษา
ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ถ้าผู้เรียนขาดทักษะเหล่านี้
ก็จะเป็นอุปสรรคในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของตัวเอง 
     ส าหรับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นไม่มี
รายวิชาด้านทักษะการรู้สารสนเทศ นักศึกษาจึงประสบปัญหาใน
การสืบค้นข้อมูล การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ ท าให้ไม่
สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้ได้ตามความต้องการ 
จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาโครงงานระดับ
ปริญญาตรี พบว่า นักศึกษาขาดทักษะการค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ขาดทักษะในการสืบค้นข้อมูล  ขาดการ
ประเมินสารสนเทศที่น ามาใช้ ขาดทักษะในการเรียบเรียง
สารสนเทศ โดยมักจะคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่มีการอ้างอิง
แหล่งที่มา จึงส่งผลต่อทักษะการน าสารสนเทศไปใช้ของ
นักศึกษา  จาการศึกษาแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น พบว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการแสวงหาความรู้ร่วมกับการ
ใช้ระบบจัดการช้ันเรียนออนไลน์ ที่สามารถเช่ือมโยงผู้เรียนไว้
ด้วยกัน เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้งานร่วมกันมุ่งเน้นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในสิ่งที่ตนสนใจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผู้สอนจัด
ไว้ให้ และน ากระบวนการแก้ ไขปัญหาด้วยวิธีการแสวงรู้
สารสนเทศมาเป็นกระบวนการสอนเป็นพื้นฐาน สอดคล้องกับ 
ประพันธ์ สุเสารัจ [2] ได้กล่าวว่าผู้ที่มีทักษะในการแก้ไขปัญหา

จะสามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่เคร่งเครียดได้ ดังนั้นการฝึกให้
ผู้เรียนมีทักษะการรู้สารสนเทศท าให้ผู้ เรียนสามารถคิดเพื่อ
แก้ปัญหาที่จะตอบรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต  รวมทั้งท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงขึ้น 
           ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงน าแนวคิดจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศผ่านระบบการจัดการช้ันเรียน
ออนไลน์ในรายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1 ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ให้มีทักษะการรู้สารสนเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและ
น าไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 

2. โจทย์การวิจัย  
   1. การรู้สารสนเทศก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศผ่านระบบการจัดการช้ันเรียนออนไลน์ 
รายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1 ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
 2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้
สารสนเทศผ่านระบบการจัดการช้ันเรียนออนไลน์ รายวิชา
โครงงานระดับปริญญาตรี 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มาก
น้อยเพียงใด 
 

3. วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการรู้สารสนเทศก่อนและหลัง

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศผ่านระบบการจัดการชั้น
เรียนออนไลน์  รายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1 ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศผ่านระบบการจัดการช้ันเรียนออนไลน์ 
รายวิชาโครงงานระดับปริญญาตร ี1 ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี   
 

4. สมมุติฐานการวิจัย 
 ผลการรู้สารสนเทศหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศผ่านระบบการจัดการช้ันเรียน
ออนไลน์ รายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1 ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
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5. วิธีด าเนินการวิจัย 
        ประชากร คือประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา  ที่เรียนรายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1 
จ านวน 26 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
         กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ เรียนรายวิชา
โครงงานระดับปริญญาตรี 1 จ านวน 21 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง ในภาคเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
         เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1 ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้
สารสนเทศผ่านระบบการจัดการช้ันเรียนออนไลน์ ซึ่งมี ข้ันตอน 
6 ขั้นตอน คือ ขั้นการนิยามภาระงาน  ขั้นก าหนดการค้น
สารสนเทศ  ขั้นสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศ ขั้นการใช้
สารสนเทศ ขั้นการสังเคราะห์ข้อมูล และขั้นการประเมินผล ที่
ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 
0 .80 -0 .95  และค่ าป ระสิ ท ธิภ าพ การจั ด กิ จก รรม  คื อ 
81.07/81.83 (2) ระบบจัดการช้ันเรียนออนไลน์ ClassStart  
(3) แบบวัดการรู้สารสนเทศ ตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศของ 
UCLA [3] เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของครอนบาช (Cronbach Alpha Coefficient) 
เท่ากับ .63 และความเที่ยงตรงโดยหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
ของเพียรสัน (Pearson) มีค่าเท่ากับ .85 (4) แบบประเมินความ
พึงพอใจ เป็นลักษณะข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC : Index 
of item objective congruence) จากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 
คน มีค่าระหว่าง 0.67- 1.00 

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้   
  ขั้นเตรียมการ  ผู้วิจัยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบจัดการช้ันเรียนออนไลน์ 
น ามาออกแบบกิจกรรมการสอนในรายวิชาโครงงานระดับ
ปริญญาตรี 1 เนื้อหาการเลือกหัวข้อโครงงานระดับปริญญาตรี 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยน ามาปรับใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นทดลอง ผู้วิจัยปฐมนิเทศช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ ท าการประเมินการรู้สารสนเทศก่อนจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา จากนั้นด าเนินการสอนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านระบบจัดการช้ันเรียนออนไลน์ตามแผนการจัดการ

เรียนรู้รายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1 ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่มีการก าหนดเนื้อหาการรู้สารสนเทศตามมาตรฐาน
การเรียนรู้สารสนเทศของ UCLA ที่ประกอบด้วยทักษะ 5 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ทักษะความสามารถในการก าหนดหัวข้อ
รายงานหรือเข้าใจปัญหาด้วยตนเอง  2) ทักษะความสามารถใน
การใช้แหล่งอ้างอิงและใช้กลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ 3) ทักษะการค้นคืน
สารสนเทศ 4) ทักษะการประเมินสารสนเทศ และ5) ทักษะการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และการน าเสนอสารสนเทศ   โดยใช้เวลา
ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 6 สัปดาห์  

ขั้นประเมิน ผู้วิจัยท าการประเมินการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษาหลังจัดกิจกรรมและท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
หลังจากได้รับการจัดกิจกรรม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติทดสอบ t-test 
แบบไม่อิสระต่อกัน (Paired Samples t-test) 
 

6. ผลการวิจัย 
1.  ผลการเปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศก่อน

และหลังจัดกิจกรรมการเรียนผ่านระบบจัดการชั้นเรียนออนไลน์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัด
กิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยการรู้สารสนเทศ ก่อนจัดกิจกรรมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (  = 2.46 S.D. = 0.71) และมีค่าเฉลี่ยการรู้

สารสนเทศ หลังจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (  = 4.48 S.D. = 
0.65) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุป  ได้
ว่าการจัดกิจกรรมผ่านระบบจัดการช้ันเรียนออนไลน์ รายวิชา
โครงงานระดับปริญญาตรี 1 ที่มีต่อการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท าให้ผู้เรียนมีการรู้สารสนเทศสูงขึ้น 
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2 และตารางที่ 3  

ตารางที่ 2 แสดงผลการหาการรู้สารสนเทศก่อนและหลังจัด
กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศโดยผ่านระบบจัดการช้ันเรียน
ออนไลน์รายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จากกลุ่มตัวอย่าง (n=21) 

รายการ กิจกรรม G  S.D. แปลผล 

1.การก าหนดหัวข้อ
หรือเข้าใจปัญหา 

ก่อน 6 2.38 0.74  

สูงกว่า หลัง 6 4.38 0.80 

2.การใชแ้หล่งอ้างอิง
ได้อย่างเหมาะสม 

ก่อน 6 2.48 0.68  

สูงกว่า หลัง 6 4.43 0.68 
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รายการ กิจกรรม G  S.D. แปลผล 

3. การบูรณาการ
สารสนเทศที่ได้เลือก
กับฐานความรู้เดิม 

ก่อน 6 2.57 0.60  

สูงกว่า หลัง 6 4.62 0.59 

4. การประเมิน
ประสิทธภิาพ
สารสนเทศ เพื่อการ
น าไปใช ้

ก่อน 6 4.62 0.59  

สูงกว่า 
หลัง 6 4.52 0.51 

5. การวิเคราะห์ 
สังเคราะหแ์ละการ
น าเสนอสารสนเทศ
มาใช้ในงานโครงงาน
ระดับปริญญาตร ี1 

ก่อน 6 2.33 0.86  

สูงกว่า 

หลัง 6 4.43 0.68 

 

รวม 

ก่อน 6 2.46 0.71  

สูงกว่า หลัง 6 4.48 0.65 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศก่อนและ
หลังจัดกิจกรรมส่งเสรมิการรู้สารสนเทศโดยผ่านระบบจัดการช้ัน
เรียนออนไลน์รายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1 ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จากกลุ่มตัวอย่าง (n=21) 

 

 

 

 

 

 *P < .05 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจาก
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศผ่านระบบจัดการ
ช้ันเรียนออนไลน์ รายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1  โดย
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.29 S.D. = 
0.56) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (  = 4.25 S.D. = 0.60) ด้านกิจกรรม
การเรียน อยู่ในระดับมาก  (  = 4.26  S.D. = 0.51) และ
ด้านประโยชน์ที่ ได้รับ อยู่ ในระดับมาก (  = 4.33 S.D. = 
0.57) ดังตารางที่ 4 
 

 
ตารางที่  4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศผ่านระบบจัดการช้ันเรียน
ออนไลน์  รายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1 จากกลุ่มตัวอย่าง  
(n=21) 
 

รายการ  S.D. ระดับ 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1.บรรยากาศการเรียนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม 

4.24 0.54 มาก 

2. บรรยากาศของการเรียนท าให้ผู้เรียน
มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและกลุ่ม 

4.24 0.62 มาก 

3. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนท ากจิกรรมได้อิสระ 

4.19 0.40 มาก 

4. บรรยากาศของการเรียนท าให้ผู้เรียน
เกิดการคิดที่หลากหลาย 

4.33 0.80 มาก 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.25 0.60 มาก 
 

ด้านกิจกรรมการเรียน 
5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
กับเนือ้หา 

4.29 0.56 มาก 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 

4.14 0.48 มาก 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิด
และตัดสนิใจ 

4.14 0.36 มาก 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนกล้า
คิดกล้าตอบ 

4.33 0.58 มาก 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น 

4.38 0.50 มาก 

10. กิจกรรมการเรียนรูท้ าให้ผู้เรียน
เข้าใจในเนือ้หามากขึ้น 

4.29 0.56 มาก 

11. กิจกรรมการเรียนรูส้่งเสริมการ
เรียนรูร้่วมกนั 

4.24 0.54 มาก 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.26 0.51 มาก 
 

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 
12. การจดัการเรียนรูท้ าให้เข้าใจเนือ้หา
ได้ง่าย 

4.33 0.58 มาก 

13. การจดัการเรียนรูท้ าให้จ าเนื้อหาได้
นาน 

4.24 0.54 มาก 

14. การจดัการเรียนรู้ชว่ยให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจดว้ยตนเองได ้

4.38 0.59 มาก 

15. การจดัการเรียนรูท้ าให้ผู้เรียนน า
วิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่น ๆ 

4.33 0.58 มาก 

16. การจดัการเรียนรูท้ าให้ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะการคดิที่สูงขึ้น 

4.29 0.56 มาก 

17. การจดัการเรียนรู้ชว่ยให้ผู้เรียน
ตัดสินใจโดยใช้เหตผุล 

4.24 0.54 มาก 

18. การจดัการเรียนรูท้ าให้เข้าใจและ
รู้จักเพื่อนมากขึน้ 

4.38 0.67 มาก 

19. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้
ท างานร่วมกับผู้อืน่ 

4.43 0.60 มาก 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.33 0.57 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.29 0.56 มาก 

 
 
 
 

กิจกรรม N  S.D. t p-value 

ก่อน 21 12.29 2.12  

12.89* 
 

0.00 หลัง 21 22.38 2.36 
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7. อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศก่อนและหลังจัด

กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศผ่านระบบจัดการช้ันเรียน
ออนไลน์ รายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1 ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม เป็นไป
ตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เนื่องด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้นผ่าน
ระบบจัดการช้ันเรียน    ออนไลน์ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการรู้
สารสนเทศด้วยตนเอง ซึ่งไม่ใช่เป็นการสอนทฤษฎีแต่เป็นการ
สอนกระบวนการที่ให้ผู้เรียนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะ
ส่งผลท าให้ผู้ เรียนพัฒนาความคิดของตนเองได้ ผลการวิจัย
สอดคล้องกับวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ [4] ที่ได้ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาทักษะและความสามารถการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า นักศึกษามี
ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศในระดับมากทั้ง 5 มาตรฐาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  รวมทั้ง
สอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช  [5] ที่กล่าวว่า การ
เรียนรู้สารสนเทศ จะเกิดขึ้นได้จากครูต้องไม่สอน  แต่ต้อง
ออกแบบการจัดการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้แบบลงมือท าแล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจาก
ภายในใจและสมองของตนเอง สอดคล้องกับซีเมนส์ (Siemens) 
[6] การเรียนรู้บนเครือข่ายร่วมกันสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ รวมทั้งช่วยให้บุคคล
ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ในสภาพแวดล้อมบนเครือข่ายได้ รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบช้ันเรียนออนไลน์ อาจารย์
ผู้สอนได้ท าการออกแบบการจัดการเรียนรู้และอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้เรียน ส่วนผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการเรียนและลงมือ
ปฏิบัติสอดคล้องกับซูชาเน่ (SuZanne) [7] จากการพิจารณา
คะแนนการรู้สารสนเทศทั้ง 5 ด้าน พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศเพิ่มขึ้นทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า
การส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศในรายวิชาโครงงานระดับ
ปริญญาตรี 1 เป็นวิธีการที่สามารถท าให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
การรู้สารสนเทศเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของบราว์และครัมโฮลซ์ (Brown& Krumholz) [8] 
พบว่า เมื่อสอนด้วยเครื่องมือและกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้
สารสนเทศจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยโอคลา
โอมา พบว่า นักศึกษาร้อยละ 11  มีการรู้สารสนเทศที่เพิ่มขึ้น 
โดยมีการพัฒนาความสามารถในการประเมนิคุณภาพสารสนเทศ
และมีวิธีการค้นหาสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการและมีการ
เพิ่มกลยุทธ์ในการค้นหาสารสนเทศ แสดงให้เห็นว่านักศึกษามี

การใช้วิธีการที่หลากหลายในการค้นหาสารสนเทศ ดังนั้นเพื่อให้
ผู้เรียนในระดับปริญญาตรีมีทักษะการรู้สารสนเทศ ผู้สอนควรมี
การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมทั กษะการรู้สารสนเทศให้
สอดคล้องเหมาะสมกับรายวิชาในหลักสูตร สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Hepworth [9] พบว่า การน าทักษะการรู้
สารสนเทศมาเป็นกิจกรรมในหลักสูตรจะช่วยส่งเสริมให้
นักศึกษาพัฒนาการรู้สารสนเทศการค้นคืนสารสนเทศได้เป็น
อย่างดี   

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากเรียน
ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศผ่านระบบจัดการช้ันเรียน
ออนไลน์ รายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1 ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก 
เนื่องจากผู้วิจัยได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการ
จัดการชั้นเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมารองรับส าหรับการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่มีความท้าทาย ตอบสนองความต้องการผู้เรียนท าให้
ผู้เรียนมีความสนใจมากเป็นพิเศษ และการที่ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเกิดการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ท าให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจและจดจ าเนื้อหารายวิชาง่ายขึ้น โดยส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนอื่น เน้นให้ผู้ เรียน
ปฏิบัติกิจกรรมที่ผู้สอนก าหนดด้วยตนเอง เพื่อน ามาอภิปราย
ความรู้ร่วมกันในกลุ่มและน าเสนอผลงาน ส่งผลต่อความฝึกคิด
ของผู้เรียนซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการ
สร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้กับ
ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ โดยมีผู้สอนเป็นเพียงผู้
แนะน า ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียน สามารถน าความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสุเนตร 
สืบค้า [10] ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการ
สอนผ่านเว็บด้วยโปรแกรมมูเดิ้ล พบว่า อิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมมูเดิ้ล ในการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจบทเรียนมากขึ้นและสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้
น่าสนใจ 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลวิจัยไปใช้ 

 1.1 ผู้สอนควรมีการแนะน ากิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
ระบบจัดการช้ันเรียนออนไลน์ที่มีผลต่อการรู้สารสนเทศ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 
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  1.2 การท ากิจกรรมเป็นการเน้นที่ให้ผู้ เรียนค้นคว้า
และลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง ผู้สอนควรมีการสังเกตการเรียนรู้
ของผู้เรียนตลอดเวลาเพื่อคอยช้ีแนะแนวทางเมื่อเกิดปัญหาใน
การสืบค้นสารสนเทศ   

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบการรูส้ารสนเทศต่อระดับ

การรูส้ารสนเทศท่ีเพิ่มขึ้นของนักศกึษา 
2.2 ควรมีการติดตามผลระยะหลังการทดลองเพื่อ

ทดสอบหาความคงทนต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
ระบบจัดการช้ันเรียนออนไลน์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการรู้สารสนเทศของนักศึกษา 
 

9. เอกสารอ้างอิง 
[1] กระทรวงศึกษาธิการ, “พระราชบัญญัติการ 
     ศึกษาแหง่ชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับท่ี 3)  
     และที่แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2553,”      
     กรงเทพฯ: บริษัทสยามสปอรต์ ซินดิเคท จ ากัด,  
  2545. 
[2] ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ, “การพฒันาการคิด    
  (พิมพ์ครั้งที่ 2),” กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วน 
     จ ากัด 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2551. 
[3] University of California Library Association,  
  “Information competencies at UCLA: Reports 
     of a survey project,” Los Angeles: University  
     of California, 2001.  
[4] วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ,์ “การรู้สารสนเทศของนักศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม,” วารสาร
สารสนเทศศาสตร์., ปีท่ี 36, ฉบับท่ี 3, หน้า 41-66, 2561. 

[5] วิจารณ์  พานิช, “วิถีสร้างการเรียนรูเ้พื่อศิษย์ใน 
     ศตวรรษที่ 21,” กรุงเทพฯ ;มลูนิธิสดศร-ีสฤษดิ์วงศ,์  
  2555. 
[6] Siemens, G, “Connectivism: A learning  
  theory for the digital age,” Retrieved 2017, 
  October 1, from, http://www.learingnetwork 
  .ac.nz/shared/professionl/Reading/ 
  TRCONN2001.pdf, 2004. 
[7] Suzanne, D, “Connectivism Learning Theory: 
  Instructional Tools for College Courses,”   
  A Thesis for a Master Degree in Education ED 
  591, Independent Thesis Research Western  

  Connecticul State University, 2009. 
[8] Brown, Cecelia M. & Krumholz, Lee R, 
  “Integrating Information Literacy into the 
  Science Curriculum,” College & Research 
  Libraries. 63(2): 111-123, March, 2002. 
[9]Hepworth, Mark., “A Study of undergraduate 
  information literacy and skills :The inclusion  
  of information literacy and skills in   
  undergraduate curriculum,” Retrieved 2008  
  December 24, from http://www.ifla.org/IV/ 
  ifla65/papers/ 107-124e.html , 1999. 
[10] สุเนตร  สืบค้า, “ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ 
     เรียนการสอนผา่นเว็บด้วยโปรแกรมมูเดิล้ (Moodle   
  e-Learning),” รายงานวิจัยในช้ันเรียน, สาขาวิชา   
     วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 
     เกษต, มหาวิทยาลัยแมโ่จ,้ 2552. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
25ภาคบรรยาย



 

 

ผลการศึกษาทรรศนะของครูที่มีต่อทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21                                      
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

The results revealed Teacher’s Attitude for Leadership Skills of                               
School Administrators  in 21st

 century under the Office of the Secondary 
Education Service Area 28 

 
สาริศา   พรแก้ว1 และ สุรศักดิ์  ศรีกระจ่าง2 

 
 

         1 นักศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ                                                                                                  
  1E-mail : mind.sarisa35@gmail.com  ;  2E-mail : Saktananont2905@gmail.com 

 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทรรศนะของครูที่มีต่อทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  2) เพื่อเปรียบเทียบทรรศนะของครูที่มีต่อทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาด
สถานศึกษา  3)  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือครู จ านวน 351 คน จาก 83 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัยพบว่า 1) ทรรศนะของครูที่มีต่อทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า โดยภาพรวมและรายทักษะอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของครูที่มีตอ่ทักษะภาวะผูน้ า
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน และขนาดสถานศึกษา พบว่า 2.1 ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีทรรศนะต่อทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  2.2 ครูที่มีประสบการณ์การท างานและปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาก
ต่างกัน มีทรรศนะต่อทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21โดยภาพรวมไม่แตกต่าง 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  พบว่า 3.1 ทักษะการ
ท างานเป็นทีม ผู้บริหารสถานศึกษาควรอ านวยความสะดวกในด้านทรพัยากร สร้างทีมงานครูและบุคลากรที่เข้มแข็ง ร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพ 3.2 ทักษะการมีวิสัยทัศน์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน ก้าวทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถวิเคราะห์อุปสรรค์
และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 3.3 ทักษะการสื่อสาร ผู้บริหารควรพัฒนากระบวนการติดต่อสื่อสารอยู่เสมอ เพื่อให้การติดต่อ
ประสานงาน การปฏิบัติงานต่างๆลุล่วงไปด้วยดี  3.4 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดกว้างด้านความคิด คิดเชิงบวก หา
โอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้น 3.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยี ผู้บริหารสถานศึกษาควรเรียนรู้ ใช้เครื่องมือ โปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยเข้า
มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว คล่องตัวในการด าเนินงาน  
ค าส าคัญ : ทรรศนะของครู, ทักษะภาวะผู้น า , ผู้บริหารสถานศึกษา , ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21   
 
 

Abstract 
The research finding were as follows : 1) to study teacher’s attitude for Leadership Skills of School 

Administrators in 21st Century under the Office of the Secondary Education Service Area 28. 2) to compare teacher’s 
attitude for Leadership Skills of School Administrators in 21st Century under the Office of the Secondary Education 
Service Area 28 classify with degree, working experience and school size. 3) to study guideline of the development of 
teacher’s attitude for Leadership Skills of School Administrators in 21st Century under the Office of the Secondary 
Education Service Area 28. The sample were 351 teachers in 83   schools. The statistics employed for data  analysis were 
average, mean , standard deviation and F-Test. The research found that 1) teacher’s attitude for Leadership Skills of 
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School Administrators in 21st Century under the Office of the Secondary Education Service Area 28 the overall of 
teacher’s attitude were high level 2)  The result of comparing teacher’s attitude for Leadership Skills of School 
Administrators in 21st Century under the Office of the Secondary Education Service Area 28. revealed that 2.1) teacher’s 
educational different degree attitude for Leadership Skills of School Administrators in 21st Century in general different 
statistically significant at 0.05 levels. 2.2) teacher’s working experience and school size different have attitude for 
Leadership Skills of School Administrators in 21st Century in general not different. 3) the guideline of the development 
of teacher’s attitude for Leadership Skills of School Administrators in 21st Century under the Office of the Secondary 
Education Service Area 28. found that 3.1)  Teamwork skills of school administrators should to accommodate in 
resources operating, response to the educational policy. building teacher teamwork and strong personnel for 
developing educational institutions quality. 3.2) Vision skills of school administrators should to be clear in goal by keep 
pace with the current situation. Able analyzing obstacles and opportunities which happen in the future. 3.3) 
Communication skills of school administrators should to always Develop communication process in oder to contact 
performing various tasks well accomplished. 3.4) Creative thinking skills of school administrators should to open minded 
in positive thinking and find opportunities from the problems that arise. 3.5) Technology skills of school administrators 
should to learn new technology by using modern program or application come for help with the operation Including 
facilitating technology for teacher personnel In order to develop educational institutions quality                                                                                  
Keywords : teacher’s attitude, leadership skills, school administrators , Administrators in 21st Century. 
 
 

1. บทน า 
     บทความความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้ง
ส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยน แปลงของบริบท
เศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวั ติดิจิตอล การ
เปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งผลกระทบของประชาคม
อาเซียน และความต้องการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่  21 
ประกอบกับแรงกดดันภายในประเทศ ทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม 
วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
ระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย  ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษา การศึกษาและ
การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และ
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความ
คล่องตัว ยังมีความเลื่อมล้ าทางด้านโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและขาดการมีจิต
สาธารณะของคนไทย ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทายดังกล่าว  จึงจ าเป็นที่
ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไก
หลั กของการขั บ เคลื่ อน ประ เทศ  ภ าย ใต้ รั ฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579,  น.ง) [1]   
การปฏิวัติดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 และการ
ปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ ประเทศไทย 4.0 จะเป็นแรงผลักดันให้
ประชากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ที่ไร้ขีดจ ากัด 
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ มีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบ

การเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ (Mobile learning) มาใช้มากข้ึน (แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579,  น.4)  
      จากกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประเทศไทยได้รับผลกระทบใน
หลายด้าน ท าให้เกิดภาวะกดดันจากการแข่งขันของหลายประเทศที่
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งประชากรยังขาดความรู้และทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 
21 ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชากร 
ปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ไว้ว่า คนไทยทุกคน ได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2560-2579,  
น .78) [1] จากการศึกษาของนักวิชาการหลายท่านพบว่า หาก
ผู้บริหารการศึกษาขาดทักษะในการบริหารแล้วย่อมท าให้ไม่ประสบ
ความส าเร็จ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Dindred (1975 อ้างถึง
ในกาญจนาภา กลิ่นลออ,  2551) [2] ได้ศึกษาทักษะของผู้บริหาร
สถาน ศึกษาโรงเรียนมัธยม พบว่า การไม่ประสบความส าเร็จในการ
ประสานงานกับผู้ปกครองและครูซึ่งเกิดจากสาเหตุที่ผู้บริหารไม่มี
ทักษะการบริหารไม่มีทักษะการบริหารทั้ง 3 ท าให้เกิดปัญหาต่อไปนี้ 
ความมีอคติ ขาดเป้าหมายที่แน่นอน ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้น าที่ดี 
ขาดการวางแผนที่ ดี  ส่ งผลต่อการบริหารสถานศึกษาที่ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
      จากสภาพปัญหาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
แสดงให้เห็นว่า ทักษะภาวะผู้น าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของการเป็น
ผู้น าที่มีประสิทธิผล ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้น าองค์กรหรือหน่วยงานจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นและส าคัญต่อ
การบริหารงาน บริหารตนเอง และบริหารบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
น าไปสู่การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานถือว่าเป็น
กรอบส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ( พ. ศ. 2552 – 
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2561 ) จึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ทักษะทางการบริหารงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มี
ความพร้อม มีสมรรถนะและศักยภาพ มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  สามารถบริหารจัดการศึกษาและด าเนินการปฏิรูปการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิ ภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
บริหารจัดการและสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   จาก
การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาการศกึษาของประเทศตา่งๆ
ทั่วโลกท่ีมีผลการจัดการศกึษาไดอ้ย่างมีคุณภาพของ OECD ปี 2012 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องได้รับการพัฒนา
ให้มีทั กษะภาวะผู้น าที่ จ าเป็นอย่ างอย่างต่อ เนื่ อง เพ ราะ มี
ความส าคัญอย่างยิ่ งต่อการบริหารงานในสถานศึกษาให้ เกิด
ประสิทธิผลสูงขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้ ทักษะด้านการสร้างทีมงาน  
ทักษะด้านมนุษย์  และทักษะด้านการประเมิน ทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการบริหารจัดการ ทักษะ
ด้านการบริหาร และทักษะการสื่อสาร  (แพรดาว  สนองผัน. 2557,  
น.145-148) [3]    
      ผู้วิจัยเห็นว่า การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความ
จ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ ที่มีทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 
21 โดยผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  จึงได้น ามาเป็นแนวทางใน
การศึกษาทรรศนะของครูที่มีต่อทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยน าแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านมา
สังเคราะห์ พบว่าคุณลักษณะที่ส าคัญและจ าเป็นที่ผู้บริหารต้องมี 
ดังนี้ 1) ทักษะการท างานเป็นทีม (Teamwork skills) 2) ทักษะการ
มีวิสัยทัศน์ (Vision skills) 3) ทักษะการสื่อสาร (Communication 
skills)   4) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking skills) 5) 
ทักษะการใช้เทคโนโลยี (Technology skills) การศึกษาในครั้งนี้
เพื่อเป็นแนวทางการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 พัฒนาและ
ส่งเสริมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความพร้อม เกิด
ทักษะและมีศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้
และการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาทรรศนะของครทูี่มีต่อทักษะภาวะผู้น าของผู้บรหิาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28                
     2. เพื่อเปรียบเทียบทรรศนะของครูที่มีต่อทักษะภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา  

     3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

 
3. สมมติฐานของการวิจัย  
 ครูที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีทรรศนะต่อทักษะภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แตกต่างกัน 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย  
    4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 3,616 คน จ าแนกเป็นครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
892 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 1,079  คน และสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ 1,645 คน จากท้ังหมด 83โรงเรียน             
       4.1.2 กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้  ได้ แก่  ครู ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
จ านวน 351 คน จ าแนกเป็ นสถานศึกษาขนาด เล็ ก  82 คน 
สถานศึกษาขนาดกลาง 99 คน  และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 170 คน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปก าหนดขนาด
ของ Krejcie and Morgan (อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,  2553,  
34-35) [4] โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random 
Sampling) 
4.2  ด้านตัวแปรทีศ่ึกษา ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
   4.2.1 ตัวแปรต้น คือ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
และขนาดสถานศึกษา 
   4.2.2 ตัวแปรตาม 

 4.2.2.1 ทักษะการท างานเป็นทีม         
 4.2.2.2 ทักษะการมีวิสัยทัศน์       
 4.2.2.3 ทักษะการสื่อสาร    
 4.2.2.4 ทักษะการคิดสร้างสรรค์     
 4.2.2.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยี 

4.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ 
ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 5 ทักษะ คือ ทักษะ
การท างานเป็นทีม ทักษะการมีวิสัยทัศน์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการใช้เทคโนโลยี  
4.4 ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ปีการศึกษา 2561  
 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
         การวิจัยเรื่อง ทรรศนะของครูที่มีต่อทักษะภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้    
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        ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการ  
             1.1 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา เอกสาร แนวคิด ทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องกับ ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 
   1.2 ก าหนดระเบียบ วิธี และกระบวนการวิจัย 
    ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
                   2.1  การสร้างแบบสอบถามทรรศนะของครตู่อทักษะภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และน าแบบสอบถาม
ของกรรณิกา  เรดมอนด์  มาเป็นแนวทางในการท าแบบสอบถามชุดนี้ 
              2. ยกร่างแบบสอบถามให้ตรงตามจุดประสงค์และกรอบ
แนวคิดตามหลักการวิจัยครอบคลุมทั้ง  5 องค์ประกอบของทักษะ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  คือ ทักษะ
ท างานเป็นทีม ทักษะการมีวิสัยทัศน์  ทักษะการสื่อสาร ทักษะคิด
สร้างสรรค์ และทักษะการใช้เทคโนโลยี 
  3. วิเคราะห์ข้อรายการค าถามในแบบสอบถามที่สอดคล้อง
กับรูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม 
  4. สร้างแบบสอบถามทรรศนะให้ครอบคลุมขอบค่าย
ของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา   
               2.2 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้ด าเนินการ
ทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ตามขั้นตอนดังนี้ 
   1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content  validity) ของแบบสอบถาม  
จัดท าเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะ โดยผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งได้พิจารณา
ตรวจสอบ เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ โดยมี
ผู้ เชี่ ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา และด้านการวิจัยและ
ประเมินผล การศึกษา จ านวน 5 ท่าน แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC 
เท่ากับ 0.60 ขึ้นไปมาเป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม  
  2. น าแบบสอบถามที่ ได้มาปรับปรุงแก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะที่ผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 คน ตรวจแก้แล้ว มาปรับปรุงแก้ไข
ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วน าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงน าไปทดลองใช้ 
        3. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out)  
                 4 . หาความเช่ือมั่ นของแบบสอบถาม ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach Method ) ได้เท่ากับ .998 

       5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เป็นเครื่องมือ 
ฉบับสมบูรณ์ที่พร้อมเก็บข้อมูล  
แล้วน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยต่อไป 
    ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นด าเนินการ   

3.1 ประสานกับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ศรีสะเกษ เพื่อขอหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28  

3.2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 
ออกหนังสือไปยังผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์               
การตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้นจึงท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ส่งและรับแบบสอบถามด้วยตนเองส่วนหนึ่ง 
อีกส่วนหนึ่งผู้วิจัยได้จัดส่งและรับแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย์ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืน ร้อยละ 100  
    ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  
 4.1 น าแบบสอบถามทั้งหมดตรวจสอบความสมบูรณ์
ความถูกต้อง ในการตอบแบบสอบถามแล้วน ามาคัดเลือกฉบับท่ี
สมบูรณ์ และถูกต้องเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมลู 
  4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีขั้นตอน
ด าเนินการดังนี ้
   4.2.1 หาค่าความถี่ (Frequency)  และร้อยละ 
(Percentage)  ของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 4.2.2 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ของคะแนนการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับของ
ทรรศนะของครูที่มีต่อทักษะภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่  21 สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 28   
   4.2.3 แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ 
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)  ซึ่งมี 5 ระดับ 
 
6. ผลการวิจัย 
    ผลการวิเคราะห์ทรรศนะของครูที่มีต่อทักษะภาวะผู้น าใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับดังนี้ 
          6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วย วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
และขนาดสถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ 53.60 รองลงมาคือ วุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 44.40 และปริญญาเอก คิด
เป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดับ  ประสบการณ์ การท างาน โดย 
ส่วนมากมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 50.70  รองลงมามีประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 27.10 และประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
22.20 ขนาดสถานศึกษา จ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 23.40 โรงเรียนขนาดกลาง ร้อยละ 
28.20 และโรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 48.40 
 6.2 ผลการวิเคราะห์ทรรศนะของครูที่มีต่อทักษะภาวะ
ผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ทักษะ พบว่า 
ท รรศน ะของครูที่ มี ต่ อ ทั กษ ะภ าวะผู้ น า ใน ศตวรรษที่  21            
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28  โดยภาพรวมรายทักษะอยู่ในระดับมาก ( X = 
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4.23 , S.D. = .60) เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะพบว่า ทักษะที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ทักษะการท างานเป็นทีม ( X = 4.26 , S.D. = 
.59) และทกัษะการมีวิสัยทัศน์ ( X = 4.26 , S.D. = .63) รองลงมา 
คือทักษะการใช้เทคโนโลยี ( X = 4.24 , S.D. = .57) ทักษะการ
สื่อสาร ( X =4.23 , S.D. = .58) ตามล าดับ และทักษะที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุดคือ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ( X =  4.17 , S.D. = .63) 
 6.3 ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของครูที่มีต่อทักษะภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา พบว่า 1) ครูที่มีวุฒิ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะภาวะผู้น าในสตวรรษ
ที่ 21 โดยภาพรวมและรายทักษะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อวิเคราะห์การเปรียบเทียบรายคู่ รายทักษะ
การท างานเป็นทีม พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีกับ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
กับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นอกนั้นไม่แตกต่างกัน และผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ รายทักษะการสื่อสารพบว่า ครูที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีกับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก                  
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 2) ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อทักษะภาวะผู้น าในสตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมและราย
ทักษะไม่แตกต่างกัน 3) ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะภาวะผู้น าในสตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม
และรายทักษะไม่แตกต่างกัน  
 6.4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า 1) ทักษะการท างานเป็นทีม 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรอ านวยความสะดวกในด้านทรัพยากร สร้าง
ทีมงานครูและบุคลากรที่เข้มแข็ง ร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ 2) ทักษะการมีวิสัยทัศน์  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมี
เป้าหมายที่ชัดเจน ก้าวทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถวิเคราะห์
อุปสรรค์และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 3) ทักษะการสื่อสาร 
ผู้บริหารควรพัฒนากระบวนการติดต่อสื่อสารอยู่เสมอ เพื่อให้การ
ติดต่อประสานงาน การปฏิบัติงานต่างๆลุล่วงไปด้วยดี  4) ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดกว้างด้านความคิด 
คิดเชิงบวก หาโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้น 5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรเรียนรู้  ใช้เครื่องมือ โปรแกรม หรือ
แอพพลิเคช่ันที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว คล่องตัวในการด าเนินงาน  

          
7. อภิปรายผล 
   จากสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผล ดังนี้  
         7.1 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ด้านวุฒิการศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก  มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท  รองลงมา
คือ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  และปริญญาเอกตามล าดับซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกรรณิกา  เรดมอนด์, (2559, น.103) 

[5]  ได้ศึกษาเรื่อง ตัวบ่งช้ีทักษะ ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท  รองลงมาคือ วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี และปริญญาเอกตามล าดับ   ด้านประสบการณ์การ
ท างาน โดยส่วนมากมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
รองลงมามีประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี และประสบการณ์การ
ท างานน้อยกว่า 5 ปี  ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวาริษา  
ประเสริฐทรง, (2557, น.92) [6] ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะภาวะผู้น าด้าน 
SOFT SKILLS ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ก ารศึ กษามั ธยมศึ กษ า เขต  25 ผลการวิ จั ยพบว่า  ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนมากมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปีขึ้น
ไป รองลงมามีประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี และประสบการณ์
การท างานน้อยกว่า 5 ปี ด้านขนาดสถานศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ รองลงมาคือโรงเรียนขนาด
กลาง และโรงเรียนขนาดเล็กตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของอุทั ย   ภั คดีประยู รวงศ์ , (2556, น .46) [7] ได้ศึ กษาเรื่อ ง  
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากเป็นครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ รองลงมาคือ
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็กตามล าดับ 
 7.2 ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก  ที่ เป็นเช่นนี้ เพราะว่า                           
ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติตามทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 
21 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเดือนเพ็ญ บุญใหญ่เอก, (2557, 
น.89) [8] ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยยันต์                 
ฉิมกล่อม, (2555, น.97) [9] ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารงาน
ของผู้บริหาร สถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนในอ าเภอบางละมุง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจาณารายด้าน พบว่าทักษะการท างานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ผล
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแพรดาว  
สนองผัน , (2557, น .150) [3] ศึกษาเรื่อง ทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า ทักษะที่มีแนวโน้มที่เป็นไป
ได้มากท่ีสุดและมีความเห็นสอดคล้องกัน  อันดับแรกคือ  ทักษะด้าน
การสร้างทีมงาน และสอดคล้องกับ (Schools, 2013  อ้างถึงใน  
วิโรจน์  สารรัตนะ, 2556, น.101) [10] กล่าวว่า  ผู้น าในศตวรรษที่ 
21  ทักษะที่มีความส าคัญยิ่ง คือ ทักษะการสร้างทีมงาน (team 
building) ซึ่งผู้น าสถานศึกษาเพียงล าพังไม่สามารถท าให้บรรลุ
เป้าหมายได้จึง ต้องอาศัยการท างานเป็นทีม  ดังนั้นทักษะการสร้าง
ทีมจึงเป็นทักษะที่ส าคัญทักษะหนึ่ง และสอดคล้องกับทองพันช่ัง  
พงษ์วารินทร์ (2552 , น .71) [11] กล่าวว่า  การท างานเป็นทีม 
(Team  Building) เป็นหัวใจส าคัญของการท างาน ซึ่งการท างาน
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ร่วมกันของกลุ่มคน  ต้องสร้างความไว้วางใจ  กระตุ้นให้เกิดความ
สามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เพื่อท าให้สมาชิกเกิดความ
มุ่งมั่นที่จะท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ร่วมกัน  ด้านทักษะการมีวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ผลการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Waston, 
(2000) [12] ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้
ของผู้น าในภาคเอกชน ประเทศแคนนาดา พบว่า ผู้น าให้ความ 
ส าคัญในการที่จะผลักดันให้วิสัยทัศน์มีการน าไปปฏิบัติขยายแนวคิด
สู่บริบทโลกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาเห็นความส าคัญของ
โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น า ควรเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้น าท่ีมุ่ง
สอนอนาคตอย่างมีวิสัยทัศน์ในโลกาภิวัตน์และความสามารถในด้าน
อื่นๆ ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยรองลงมาเป็นล าดับ 2  มี
ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ 
Jolly, (1996) (อ้างถึงในกาญจนาภา กลิ่นละออ, 2551, น. 86) [2]   
ได้ศึกษาเรื่อง ผลส าเร็จของการบริหารโรงเรียนมัธยมในการจัด
โปรแกรมที่มหาวิทยาลัยแคนซัส  พบว่า ผลส าเร็จของผู้บริหาร 
ขึ้นอยู่กับทักษะ ความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร ซึ่งทักษะ
และความสามารถท่ีมีความส าคัญ ต่องาน คือ  ทักษะด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ แพรดาว  สนองผัน , 
(2557 , น. 147) [3]    ศึกษาเรื่อง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3 พบว่า ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารและการบริหาร จัดการ ในภาพรวมมีแนวโน้มในระดับ
มาก ด้านทักษะการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยรองลงมาเป็นล าดับ 3  มีผล
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา  ศิลา, 
(2556, น.92) [13] ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต
บางเขน พบว่า ด้านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ แพรดาว สนองผัน, (2557 , น. 147) [3]     
ศึกษาเรื่อง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า 
ทักษะด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมมีแนวโน้มอยู่
ในระดับมาก ด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด แต่มีผล
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิตา  เพลิน
จิต, (2558, น.80) [14] ศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 
21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก 

7.3 การเปรียบเทียบทรรศนะของครูที่มีต่อทักษะภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  เป็นไปตามสมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอนัญญา  ปั้นงาม, (2559, น.102) [15] ผู้บริหารและครู ที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกันมีความคิด เห็น เกี่ยวกับ สภาพการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อทักษะ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลี  ละม่อม , (2553, 
น.77) [16] ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                   
ศรีสะเกษ เขต 4 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็น ของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ครูที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวม 
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมติฐานการวิจัย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิตา  เพลินจิต , (2558, น .99) [14]    
ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่  21                 
ของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ าแนกตาม ขนาดของ
สถานศึกษา ในภาพรวมพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ไกรศร  เจียมทอง , (2561, น .87) [17] ศึกษาเรื่อง ทักษะของ
ผู้บริหารในศตวรรษที่  21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 32 พบว่า ระดับความเห็นของประธานกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่เป็นกรรมการสถานศึกษา 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน      
 7.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาทักษะภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 พบว่า 1) ทักษะการ
ท างานเป็นทีม ผู้บริหารสถานศึกษาควรอ านวยความสะดวกในด้าน
ทรัพยากร สร้างทีมงานครูและบุคลากรที่เข้มแข็ง ร่วมกันพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของแพรดาว  สนอง
ผัน, (2557 , น. 149) [3]  ศึกษาเรื่อง ทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3  พบว่า แนวทางในการพัฒนาทักษะด้านการสร้าง
ทีมงาน  ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้ท างานเป็นทีม ความสามัคคี
ในหมู่คณะ เข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์  มอบหมายงานให้ตรงตาม 
ความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล  พัฒนาบุคลากรให้
ท างานได้เต็มศักยภาพ  สร้างขวัญก าลังใจ  ยกย่องชมเชย  สร้าง
เครือข่ายและพัฒนาองค์กรวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา 2) ทักษะการมี
วิสัยทัศน์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน ก้าวทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน สามารถวิเคราะห์อุปสรรค์และโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ 3) ทักษะการสื่อสาร ผู้บริหารควรพัฒนา
กระบวนการติดต่อสื่อสารอยู่เสมอ เพื่อให้การติดต่อประสานงาน 
การปฏิบัติงานต่างๆลุล่วงไปด้วยดี สอดคล้องกับงานวิจัยของแพร
ดาว  สนองผัน, (2557 , น. 149) [3]  ศึกษาเรื่อง ทักษะภาวะผู้น า
ของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า แนวทางในการพัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารควรเข้ารับการอบรม
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พัฒนา  ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  สังเกตผู้ที่มีเทคนิคในการพูดและ
น ามาปรับปรุงพัฒนาตนเอง 4) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรเปิดกว้างด้านความคิด คิดเชิงบวก หาโอกาสจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของไกรศร  เจียมทอง, (2561, 
น.102) [17] ศึกษาเรื่อง ทักษะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 32   พบว่า การคิด
สร้างสรรค์ ผู้บริหารต้องบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดใจรู้จักแสวงหา
ความรู้ ใหม่ๆ  อย่างสม่ า เสมอ การคิดสร้างสรรค์ต้องอาศั ย
ประสบการณ์ของผู้บริหารในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยอาศัยหลักการ
และทฤษฏีทางการบริหารเข้ามาช่วย 5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรเรียนรู้  ใช้เครื่องมือ โปรแกรม หรือ
แอพพลิเคช่ันที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว คล่องตัวในการด าเนินงาน  ด้วยดี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของแพรดาว  สนองผัน, (2557 , น. 149) [3]  ศึกษาเรื่อง 
ทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3พบว่า แนวทางในการ
พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ
การ บริหารจัดการ  ผู้บริหารจะต้องเปิดใจกว้าง  ยอมรับเทคโนโลยี
และเห็นความส าคัญของเทคโนโลยี ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหรือสอบถามจากผู้รู้  เป็นผู้น าใน
ด้านเทคโนโลยี  น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริหารจัดการเช่ือมโยง
ระบบงานภายในองค์กรเข้าด้วยกัน ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดคุ้มค่า 
กับการลงทุน   
 
8. สรุปผลการวิจัย 
    1. ทรรศนะของครูที่ มี ต่ อทักษะภาวะผู้น าของผู้ บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่  21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณา
เป็นรายทักษะพบว่า ทักษะที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ทักษะการท างาน
เป็นทีม และทักษะการมีวิสัยทัศน์ รองลงมา คือ ทักษะการใช้
เทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิดสร้างสรรค์ตามล าดับ 
    2. ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของครูที่มีต่อทักษะภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ใน
ภาพรวมและรายทักษะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ทักษะการท างานเป็นทีม ครูที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีกับปริญญาเอก และวุฒิการการศึกษา
ระดับปริญญาโทกับปริญญาเอก มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และทักษะการสื่อสาร ครูที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีกับปริญญาเอก มีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างานและขนาดสถานศึกษา 
พบว่า โดยภาพรวมและรายทักษะไม่แตกต่างกัน 
    3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า 1) ทักษะการท างานเป็นทีม ผู้บริหาร

สถานศึกษาควรอ านวยความสะดวกในด้านทรัพยากร สร้างทีมงาน
ครูและบุคลากรที่เข้มแข็ง ร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 2) 
ทักษะการมีวิสัยทัศน์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
ก้าวทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถวิเคราะห์อุปสรรคแ์ละโอกาส
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 3) ทักษะการสื่อสาร ผู้บริหารควรพัฒนา
กระบวนการติดต่อสื่อสารอยู่เสมอ เพื่อให้การติดต่อประสานงาน 
การปฏิบัติงานต่างๆลุล่วงไปด้วยดี  4) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดกว้างด้านความคิด คิดเชิงบวก หา
โอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้น 5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรเรียนรู้ ใช้เครื่องมือ โปรแกรม หรือแอพพลิเคช่ันที่
ทันสมัยเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
คล่องตัวในการด าเนินงาน 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
    ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 ควร
เห็นความส าคัญในดา้นทักษะการคิดสร้างสรรค์ของผู้บรหิาร
สถานศึกษา ควรส่งเสริมให้มีการอบรม พัฒนาด้านกระบวนการคดิ
ของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 ควร
สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลีย่น เรยีนรู้ ประสบการณ์การท างานและ
กระบวนการ รปูแบบ วิธีคิด ที่จะพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรใหค้วามส าคญัในการเรียนรู้ 
และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มีความพร้อมต่อการบริหารงาน
ในศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะการคิดสร้างสรรค ์มีการฝึกฝนเรียนรู้
จากผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้เกดิทักษะการคิดสร้างสรรค์ทีม่ีประสิทธิภาพ 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครั้งต่อไป  

1. ควรวิจัยและประเมินผลทักษะการคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
 2. ควรวิจัยและเปรียบเทียบทรรศนะของครูที่มีต่อทักษะ
อื่นที่จ าเป็นต่อการบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 

3. ควรวิจัยการประเมินและติดตามผลการน า 
ทักษะภาวะผู้น าใน ศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาไปใช้ใน
การพัฒนาในบริบทต่างๆ ของสถานศึกษา  
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 

Using of Information Technology for Academic Administration of School 
Administrators under the Office of Ubon Ratchathani  

Primary Educational Service Area 3 
 

วันวิสาข์ บุตรศรี1 และ สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง2 

 
1นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบรหิารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 

1Email : Wanwisa.dk33@gmail.com ;  2Email : saktananont2905@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3  2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครูผู้รับผิดชอบงาน
วิชาการ  และครูผู้สอนที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3  โดยจ าแนกตามต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างาน  และขนาดของสถานศึกษา   และ 3) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ  และครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3   จ านวน 599 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัย  พบว่า  1) สภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 3   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.94) 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ  
และครูผู้สอนที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3 โดยภาพรวมจ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานและขนาดสถานศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3  ควรมีการจัดสรรงบประมาณด้านฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และด้าน
ซอฟต์แวร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน ให้ความรู้และจัดอบรมการใช้การใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาแก่ครูอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  ควรมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้สะดวกง่ายต่อการน าไปใช้ ควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีคอยให้ความรู้แก่บุคลากร ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมงานท่ีปฏิบัติและน าเข้าข้อมูลของระบบต่าง ๆ ควรพัฒนา
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอรองรับการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพทุกพื้นที่ เพิ่มช่องทางการเข้าระบบต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น 
ค าส าคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ,การบริหารงานวิชาการ,ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study state of using of information technology in academic administration 
of school administrators under the Office of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 3 2) to compare the 
opinion of school  administrators, the teacher responsible for academic and teachers according to using of information 
technology for academic administration of school administrators  under the Office of Ubon Ratchathani Primary 
Educational Service Area 3 to classified by works, experiences and school sizes  3) to study the guidelines development 
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using of information technology in academic administration of school administrators  under the Office of Ubon Ratchathani 
Primary Educational Service Area 3.  The sample were  school administrators, the teacher  responsible academic for and 
teachers who used information technology for academic administration of school administrators under the Office of Ubon 
Ratchathani Primary Educational Service Area 3. The instrument of the research was questionnaires with rating scale 5 
levels. The statistics employed for data analysis were average, mean, standard deviation and F-test. The research findings 
were as follows :1)  The state of using of information technology in academic administration of school administrators 
under the Office of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 3 the overall of opinion were high level (x̄ = 3.94). 
2)  The comparing opinion of school administrators, the teacher responsible for academic  and teachers who used of 
information technology for academic administration of school administrators under the Office of Ubon Ratchathani 
Primary Educational Service Area 3 classified by works, experiences and school sizes in general different statistically 
significant at 0.01 levels.  3) The guidelines of development for using of information technology in academic administration 
of School Administrators  under the Office of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 3. The research found 
that should to allocate budget for software and computer material enough for working, training and knowledge 
management about using the software and applications of academic administration for teachers by thoroughly and 
continuously, organized information system provides a convenient easy to use, should provide expert information that 
will educate personnel, should prepare a database system that provides comprehensive, practical and import data of 
various systems, should develop the network of provide adequate support to its full potential in all areas and add more 
ways to get in network systems easily and quickly. 
Keywords :  Information Technology , Academic Administration, Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 3 
 
1. บทน า

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)  
หรือที่ เรียกกันว่า “ไอที”  นั้น  เป็นถ้อยค าทั่วไปที่อธิบายถึง
เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการผลิต  การจัดการ  การจัดเก็บ  การ
สื่อสาร  และการเผยแพร่ข้อมูล  นอกจากนี้แล้ว  ไอทียังหมาย
รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่มีการเช่ือมโยงเข้ากับระบบสื่อสารความเร็วสูง
เพื่อส่งข้อมูล  เสียง  และ  วิดีโอ  ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เช่น  เครื่อง พีซี   และยังรวมถึงอุปกรณ์สมัยใหม่ต่าง ๆ อัน
ประกอบด้วยโทรศัพท์  โทรทัศน์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์มือ
ถือ  (Handheld Devices)  เป็นต้น  เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท
ที่ส าคัญอย่างมากในโลกปัจจุบัน  และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับ
การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านโดยเฉพาะ
ด้านการศึกษา  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกระดับ  จะต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ  โดยข้อมูลและสารสนเทศต้องตรง
ประเด็น (relevant)  มีความสมบูรณ์ เพียงพอ (complete) มี
ความถูกต้อง (accurate)  เป็นปัจจุบัน (current)  มีความคุ้มค่า 
(economical)  ตามที่ โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์ [1] กล่าวไว้    

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [2] มีภารกิจ
หลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบาย
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงมี
น โ ยบายส า นั ก ง านคณะกร รมกา รกา รศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ า น  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังนี้  นโยบายด้านท่ี 6 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  แนวทาง  1.3 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเช่ือมโยง  
และเข้าถึงได้  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  คือ  ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน
ทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัด
การศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อ าเภอ ดังนี้   อ าเภอพิบูลมังสาหาร  
อ าเภอสิรินธร  อ าเภอโขงเจียม  อ าเภอศรีเมืองใหม่  และอ าเภอตาล
สุม  จ านวนโรงเรียน 209 โรงเรียน  ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  จ านวน 2,618 คน  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ ก ากับ 
ดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดที่เปิดสอนระดับขั้น
พื้นฐานตั้งแต่ ระดับชั้นปฐมวัย – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานีในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้การบริหารงาน
ภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการพัฒนาและจัดหา
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การจัดการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการ (Hardware) ได้แก่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จัดหา
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อจัดสรรให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
ปัจจุบันทุกโรงเรียนสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ มีการ
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พัฒนาโปรแกรมในการใช้งาน  (Software) ได้แก่  โปรแกรม
ส านักงาน (E-office) เพื่อใช้ในระบบงานสารบัญทั้งโรงเรียนและเขต
พื้นที่การศึกษามีการพัฒนาบุคคล (Peopleware) ได้แก่การพัฒนา
บุคลากรในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะ
ครูที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน จากการด าเนินงาน
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ที่ผ่านมาพบว่า การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
และการเรียนการสอนยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรเนื่องจาก
ปัญหาและอุปสรรคหลายประการทั้งในส่วนที่น าไปใช้ในการบริหาร
และส่วนที่จัดการเรียนการสอน ผู้บริหารที่มีความสนใจและความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนน้อยเจ้าหน้าท่ีไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องระบบสารสนเทศไม่ทันต่อความต้องการใช้ ระบบ
สารสนเทศไม่มีความหลากหลาย ท าให้มีปัญหาในการเก็บข้อมูลการ
ประมวลผล และหน่วยงานไม่สามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งท าให้โรงเรียนประสบปัญหาเกี่ยวกับการรับส่งข่าวสารจาก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และจัดส่งข้อมูลล่าช้า มีข้อมูลผิดพลาด
คลาดเคลื่อน โดยปกติแล้วงานตามภาระหน้าที่ของผู้บริหารมีความ
จ าเป็นต้องใช้ขอมูลและสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านบริหารงานด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุครุภัณฑ์ 
และด้านการจัดการซึ่งต้องกระท าอย่างรอบคอบ การวางแผนและ
การตัดสินใจ โดยข้อมูลและสารสนเทศต้องมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการมีความถูกต้อง มีความทันต่อเหตุการณ์ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  ว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานอยู่ในระดับใด เพื่อที่จะได้น าผล
การศึกษาไปเป็นข้อมูลหรือแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติอย่างจริงจังจะ
ส่งผลท าให้การศึกษามีความเจริญก้าวหน้าทันยุคแห่งสังคมการ
เรียนรู้ และเป็นท่ียอมรับของสังคมต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3  
     2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครูผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการ  และครูผู้สอนที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี   

เขต 3 โดยจ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และขนาด
ของสถานศึกษา 
      2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3   

 
3. สมมติฐานในการวิจัย 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ  และ
ครูผู้สอน ที่มีต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างาน  และขนาดของ
สถานศึกษาแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3 
แตกต่างกัน 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
     4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   ประกอบด้วย  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ  และครูผู้สอนของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 3 ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 
209 คน  ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ  จ านวน 209 คน  และ
ครูผู้สอน  จ านวน 2,200 คน  รวมทั้งสิ้น จ านวน 2,618  คน 
        4.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซี่  และมอร์แกน [3] ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 599 
คน  จากนั้นจึงด าเนินการสุ่มตัวอย่างจากประชากร  โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่ ง ช้ัน  (Stratified  Random  Sampling) กลุ่ม
ตัวอย่างจ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 136 คน  ครู
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ  จ านวน 136  คน  และครูผู้สอน  จ านวน 
327 คน   
     4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย 

4.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่  ต าแหน่ง   ประสบการณ์การ
ท างาน  และ ขนาดของสถานศึกษา 
      4.2.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ระบบสารสนเทศ  ตามแนวคิด
ของกลุ่มพัฒนาวิชาการ [4] ดังนี้  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  ข้อมูล  
และบุคลากร 
     4.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 

 เนื้อหาที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ  แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้าน
ซอฟต์แวร์ ด้านระบบข้อมูลและด้านบุคลากร 
     4.4 ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ปีการศึกษา 2561  
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5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่ อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ได้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการ  
             1.1 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา เอกสาร แนวคิด ทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องกับ ระบบสารสนเทศ และการบริหารงานวิชาการ 
   1.2 ก าหนดระเบียบ วิธี และกระบวนการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
            2.1  การสร้างแบบสอบถามทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  ด าเนินการ 
ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3    
              2. ยกร่างแบบสอบถามให้ตรงตามจุดประสงค์และกรอบ
แนวคิดตามหลักการวิจัยครอบคลุมทั้ง  4 องค์ประกอบเกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3   
     3.  สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  
เขต 3   
               2.2 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้ด าเนินการ
ทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ตามขั้นตอนดังนี้ 
   1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content  validity) ของแบบสอบถาม  
จัดท าเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะ โดยผู้เช่ียวชาญ ซึ่งได้พิจารณา
ตรวจสอบ เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ โดยมี
ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา และด้านการวิจัยและ
ประเมินผล การศึกษา จ านวน 5 ท่าน แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC 
เท่ากับ 0.60 ขึ้นไปมาเป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม  
  2. น าแบบสอบถามที่ ได้มาปรับปรุงแก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะที่ผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 คน ตรวจแก้แล้ว มาปรับปรุงแก้ไข
ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วน าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงน าไปทดลองใช้ 
        3. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out)  
                 4. หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ตามวิธีของครอ
นบาค (Cronbach Method )  

       5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เป็นเครื่องมือ 
ฉบับสมบูรณ์ที่พร้อมเก็บข้อมูล แล้วน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การวิจัยต่อไป 
    ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นด าเนินการ   

3.1 ประสานกับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ศรีสะเกษ เพื่อขอหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ 
และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3  

3.2. ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษา ประถมศึ กษา
อุบลราชธานี เขต 3  ออกหนังสือไปยังผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ การตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้นจึงท าการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ส่งและรับแบบสอบถามด้วย
ตนเองส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งผู้วิจัยได้จัดส่งและรับแบบสอบถามคืน
ทางไปรษณีย์  

    ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  
 4.1 น าแบบสอบถามทั้งหมดตรวจสอบความสมบูรณ์
ความถูกต้อง ในการตอบแบบสอบถามแล้วน ามาคัดเลือกฉบับท่ี
สมบูรณ์ และถูกต้องเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมลู 
  4.2 การวิเคราะห์ข้อมลูใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมีขั้นตอน
ด าเนินการดังนี ้
   4.2.1 หาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ 
( Percentage)   ข อ ง ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ส ถ า น ภ า พขอ งผู้ ต อบ
แบบสอบถาม 
                        4.2.2 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) ของคะแนนการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 
   4.2.3 แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ 
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)  ซึ่งมี 5 ระดับ 
 
6. ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
     6.1 สถานภาพทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการ  และครูผู้สอน พบว่า ส่วนมากต าแหน่งครูผู้สอน  คิดเป็น
ร้อยละ 54.60  เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงาน
วิชาการ  คิดเป็นร้อยละ 22.70  ประสบการณ์การท างาน ท างาน
มากกว่า 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 45.10  รองลงมาน้อยกว่า 10 ปี  คิด
เป็นร้อยละ 37.90  และ 10-20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 17.00  ขนาด
ของสถานศึกษาขนาด เล็ ก   ร้ อยละ  39.70  รองลงมา เป็ น  
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สถานศึกษาขนาดกลาง  ร้อยละ 37.90  และสถานศึกษาขนาดใหญ่  
ร้อยละ 22.40 
      6.2 การศึกษาสภาพความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ และครูผู้สอน ที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก   

 
     6.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ  และครูผู้สอน ที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3  จ าแนกตามต าแหน่ง  
ประสบการณ์การท างาน  และขนาดสถานศึกษา  พบว่า   โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  มีความคิดเห็นแตกต่างกันท้ัง 4 ด้าน   
     6.4 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3   
           6.4.1  ด้านการใช้ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา    พบว่า  ได้เสนอแนว
ทางการพัฒนาทางด้านการใช้ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์   
โดยเรียงล าดับค่าความถี่เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 อันดับแรก  คือ
การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์หรือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น   ควรให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาแก่ครูอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง   
ควรจัดอบรมการใช้ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ค่าความถี่น้อยที่สุด  คือ   ควรจัดท าคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ให้ชัดเจน
มากขึ้น 
           6.4.2 แนวทางพัฒนาทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์หรือ
โปรแกรมส าเร็จรูปในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา   
พบว่า  ได้เสนอแนวทางการพัฒนาทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์หรือ
โปรแกรมส าเร็จรูป   โดยเรียงล าดับค่าความถี่เฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย  3 อันดับแรก  คือ   การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอในการ

การใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมส าเร็จรูป   ควรจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มมากขึ้น   ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้การใช้ซอฟต์แวร์หรือ
โปรแกรมส าเร็จรูปในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาแก่ครู
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง   ควรจัดอบรมการใช้การใช้ซอฟต์แวร์หรือ
โปรแกรมส าเร็จรูปในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ส่วน
ข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าความถี่น้อยที่สุด  คือ  ควรมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบหากเกิดข้อขัดข้องในการท างาน 
           6.4.3  แนวทางพัฒนาทางด้ านการน าระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา   พบว่า   ได้
เสนอแนวทางการพัฒนาทางด้านการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ    
โดยเรียงล าดับค่าความถี่เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 อันดับแรก  คือ   
ควรจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการ
น าไปใช้    ควรจัดหาผู้เช่ียวชาญด้านระบบข้อมูลสารสนเทศที่คอย
ให้ความรู้แก่บุคลากร   ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมงาน
ที่ปฏิบัติ   สถานศึกษา    ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าความถี่
น้อยที่สุด  คือ   ควรมีการจัดอบรมหรือสัมมนาของการใช้งานต่าง ๆ   
           6.4.4 แนวทางการส่งเสริมบุคลากรในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  พบว่า   
ได้เสนอแนวทางการพัฒนาทางการส่งเสริมบุคลากรในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้   โดยเรียงล าดับค่าความถี่เฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย  3 อันดับแรก  คือ  ควรให้ความรู้ เกี่ยวกับการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้แก่ครูอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  ควรมีการ
พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบด้านนี้อย่างต่อเนื่อง  ควรเพิ่มเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบต่อพ่วง  ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ค่าความถี่น้อยทีสุ่ด  คือ  เพิ่มช่องทางการเข้าระบบต่าง ๆ ได้สะดวก
และรวดเร็วมากข้ึน   
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
จากสรุปผลการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้   
7.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ

งานวิชาการ  และครูผู้สอน ที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3  พบว่า  มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  จาก
ผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ   กรกนก  วันวัฒน์สันติ
กุล [5] ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 23  พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก   
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  มนตรี  สังข์โต [6] ได้ศึกษาเรื่องสภาพ
และปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
มัธยมวัดหนองจอก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยม เขต 

สภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

x  
S.D. แปล

ผล 

1. ด้านฮารด์แวร ์
2. ด้านซอฟต์แวร ์
3. ด้านระบบข้อมลู 
4. ด้านบุคลากร   

4.02 
3.59 
4.06 
4.08 

0.54 
0.73 
0.68 
0.51 

มาก
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.94 0.54 มาก 
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2 พบว่า  สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  โดยรวมอยู่ในระดับมาก   

7.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ  และครูผู้สอน ที่มีต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 3  จ าแนกตามต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างาน  
และขนาดสถานศึกษา  พบว่า  ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เบญญา  สัพโส [7]  ได้ท าการศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
เขตพ้นท่ีการศึกษาสกลนคร  เขต 2  พบว่า  สภาพและปัญหาการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ผู้รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ  และผู้รับผิดชอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างกัน  พบว่า  โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เอกราช  เครือศรี [8] ได้
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  
พบว่า  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน  ทั้ง
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน   
 7.3 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3   

7.3.1 แนวทางพัฒนาทางด้านการใช้ฮาร์ดแวร์หรือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
พบว่า  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากการจัดสรร
งบประมาณไม่ เพียงพอในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และการใ ช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมส าเร็ จรูป   
สอดคล้องกับกรมวิชาการ ส านักงานทดสอบทางการศึกษา [9] ที่ได้
กล่าวถึงทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก  ที่จะต้องมี ได้แก่  (1) 
งบประมาณพัฒนาคุณภาพแต่ละระดับการศึกษา ได้แก่ จ านวน 
งบประมาณทั้งหมดแต่ละปีและการแยกประเภท  (2) งบประมาณ
การศึกษาต่อคนต่อปี และแต่ละระดบัการศึกษา  ได้แก่  งบประมาณ
แต่ละระดับต่อคน/ปีการศึกษาและจ านวนผูเ้รียนแต่ละระดับ    และ 
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้แก่  จ านวน
งบประมาณ  ทั้งหมดที่ใช้การพัฒนาคุณภาพทั้งหมด 

7.3.2 แนวทางพัฒนาทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์
หรือการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา พบว่า ได้เสนอแนวทางการพัฒนาทางด้านการใช้
ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมส าเร็จรูป  โดยเรียงล าดับค่าความถี่เฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย  3 อันดับแรก  คือ   การจัดสรรงบประมาณไม่
เพียงพอในการการใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมส าเร็จรปู   ควรจัดสรร
งบประมาณเพิ่มมากขึ้น    ควรให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้การใช้

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาแก่ครูอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง   ควรจัดอบรมการใช้การ
ใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา   

7.3.3 แนวทางพัฒนาทางด้านการน าระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา   พบว่า   ควร
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการน าไปใช้  
สอดคล้องกับงานของส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [2] 
ที่กล่าวว่าการจัดระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะจะต้องใช้ข้อมูลที่ เป็นระบบ ทันสมัย 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล    

7.3.4 แนวทางการส่งเสริมบุคลากรในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
พบว่า   ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้แก่
ครูอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง  สอดคล้องกับ  โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์  [1] 
ที่กล่าวว่า เทคโนโลยีใช้กับการจัดการสารสนเทศซึ่งหมายรวมถึง
เทคโนโลยีการผลิต  การจัดเก็บ ข้อมูล  การประมวลผลข้อมูล  การ
วิเคราะห์และเผยแพร่  การสื่อสาร  โทรคมนาคม  รวมถึงอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
งานรวมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์  ประสิทธิภาพ  ความถูกต้อง  
ความแม่นย าและทันต่อเหตุการณ์   
 
8. สรุปผลการวิจัย 
       8.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

8.1.1 ด้านฮาร์ดแวร์  ผลการศึกษาที่พบว่าสถานศึกษามีการ
ใช้อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ ช่วยในการแนะแนว  ซึ่ งมี
ข้อเสนอแนะว่า  ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาได้จัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น จะท าให้
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสูงขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและมี
ผลผลิตดีขึ้น 

8.1.2 ด้านซอฟต์แวร์  ผลการศึกษาที่พบว่าสถานศึกษา
มีการใช้โปรแกรมส าเร็จรปูในการนิเทศการศึกษา   ซึ่งมีข้อเสนอแนะ
ว่า  ควรน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้น ามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานให้เพิ่มมาก
ขึ้น 

8.1.3 ด้านระบบข้อมูล  ผลการศึกษาท่ีพบว่าสถานศึกษา
ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการแนะแนว   ซึ่งมีข้อเสนอแนะว่า ควร
ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการแนะ
แนวมากขึ้น  เพราะข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ จะต้องถูกน าไปใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

8.1.4 ด้านบุคลากร   ผลการศึกษาที่พบว่าสถานศึกษา
ส่งเสริมบุคลากรน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการนิเทศการศึกษา   
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และ สถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
การคัดเลือกหนังสือเรียน  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา   ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะว่า  ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นภาวะผู้น าที่เน้นการ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวก และต้องไม่ใช่ภาวะผู้น าแบบช้ีน า
หรือสั่งการ 

 
9. ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการใช้อุปกรณ์
ทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยในการแนะแนวสถานศึกษา 

2. ควรด าเนินการศึกษาด้านซอฟต์แวร์เพื่อให้สถานศึกษามีการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการนิเทศการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

3. ควรศึกษากระบวนการของสถานศึกษาในการส่งเสริม
บุคลากรน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการนิ เทศ
การศึกษา    
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บทคัดย่อ 

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนสังกั ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
สมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตาม ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของ
สถานศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจ านวน 326 คน จ าแนกเป็นผู้บริ หาร
สถานศึกษา จ านวน 52 คน และครูผู้สอนจ านวน 274 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ใช้สถิติการวิเคราะห์ การทดสอบ 
t-test การทดสอบ F-test  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ด้านการบริการที่ดี  ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการท างานเป็นทีม 
และด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ศรีสะเกษ จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  3) แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 
สถานศึกษาควรมีการพัฒนาให้บุคลากรตระหนักถึงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงาน โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาควรสร้างค่านิยมในการท างานให้กับตนเองและบุคลากรในสถานศึกษา  
ค าส าคัญ : บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา, สมรรถนะ,  สมรรถนะหลักของคร ู
 

Abstract 
 The purposes of this research were ; 1) to study the roles of school administrators in developing core 
competencies of teachers in schools under the Sisaket Provincial Administration Organization, 2) to compare the 
opinions of personnel on the roles of school administrators in the development of core competencies of teachers in 
schools under the Sisaket Provincial Administrative Organization classified by position, experience in the work and the 
size of the school, and 3) to study the guidelines for the development of core competencies of teachers in schools 
under the Sisaket Provincial Administrative Organization. The sample used in this research were 326 school 
administrators and teachers under the Sisaket Provincial Administration Organization. They  were derived by a Stratified 
Random Sampling, The  sample groups used in the research  included 52 school administrators and 274 teachers 
under. The instruments used for data collection were a 5 level rating scale questionnaire and an open-ended 
questionnaire. The reliability value was 0.99. The data were statistical analyzed by the following instruments; 
percentage, mean, standard deviation in comparing the differences between variables, dependent t-test, F-value test. 
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The results of the study revealed as follows : 1) The role of school administrators in developing core competencies of 
teachers in schools under the Sisaket Provincial Administration Organization all 5 principal areas of competency;  
Working  achievement  motivation, Service mind, Self – development, Team work, and  Teacher’s ethics and integrity in 
overall and in each level was at a high level.  2) Comparison of opinions of school administrators and teachers towards 
the roles of school administrators in developing core competencies of teachers in schools under the Provincial 
Administration Organization in Sisaket. It was found that at experiences  of  working, there was no difference.  Classified  
by  positions, and sizes of the school as a whole were significantly different at the level of 0.05. 3) Guidelines for 
developing core competencies of teachers in schools under the Sisaket Provincial Administration Organization revealed 
that most of them agreed that educational institutions should have personnel develop to be aware of academic 
performance achievement to achieve work objectives by school administrators should inspire working values for 
themselves and school personnel. 
Keywords : Roles of School Administrators, Competencies,  Core Competencies of Teachers. 
 
 

1. บทน า 
 ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญด้านการศึกษาในฐานะเป็นกลไก
หลักในการพัฒนาประเทศมาตลอด โดยการวางกรอบเป้าหมายและ
ทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ ท่ีมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทย 
ทุกคน  สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มี
คุณภาพ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การศึกษาเป็นรากฐานที่มี
ความส าคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้า และช่วยแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยในการพัฒนา
ตนเอง ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่ท าหน้าที่จัด
การศึกษาจ าเป็นต้องมีระบบบริหารงาน ที่มาประสิทธิภาพมีฐาน 
ข้อมูล เพื่อการบริหารอย่างเพียงพอ ตอบสนองต่อการตัดสินใจและ
ก าหนดนโยบาย และต้องมีฐานข้อมูลหลักของครูในเชิงลึกเป็นราย 
บุคคลอย่างสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในเชิงบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลหลักที่
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลในระดับต่างๆ  
 ในช่วงระยะเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมา ทุกประเทศทั่วโลกได้
ริ เริ่มและด าเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตก าลังคนที่มี
คุณภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ครูเป็นบุคคลส าคัญในกระบวนการ
ปฏิรูปการศึกษาเพราะเป็นหน้าด่านและกลไกส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงท าให้รูปแบบ
การเรียนรู้และวิธีแสวง หาความรู้ ก าลังเปลี่ยนไปจากระบบการ
เรียนแบบดั้งเดิม ที่มีครูเป็นผู้ถ่ายทอดเพียงฝ่ายเดียว ไปสู่รูปแบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เพิ่มมากข้ึน ครูจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือด าเนิน
กิจกรรมในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าสังคมไทยไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้  พิมพันธ์  เดชะคุปต์ [1]  และบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูซึ่งจะมีผล
โดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียน เนื่องจากผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการ
สนับสนุนครู ซึ่งเป็นบุคลากรหลักและมีบทบาทส าคัญที่สุดในการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารจึงต้องสนับสนุนให้ครู
ท าความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการส าคัญเกี่ยวกับสมรรถนะ
หลักของครูเพราะจะช่วยในการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการ
เรียนรู้  ชวนพิศ  สิทธ์ิธาดา [2]  
 จากสภาพปัจจุบันนี้พบว่า สมรรถนะเริ่มมีบทบาทและความ 
ส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กรทุกประเภท กล่าว 
คือ ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้ง
สามารถใช้เป็นกรอบในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน ด้านทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นการพัฒนา
สมรรถนะของคนจึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานจ าเป็น 
ต้องเร่งด าเนินการ ณรงวิทย์  แสนทอง [3]  ส านักพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ก าหนด สมรรถนะวิชาชีพครู  
ทีจ่ะใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของและบุคลากรทางการศึกษา 
คือ สมรรถนะหลัก(Core competency) เป็นสมรรถนะร่วมที่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องมี และสมรรถนะประจ าสาย
งาน (Functional competency) โดยใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาเลื่อน
ต าแหน่งหรือวิทยฐานะ การขอรับหรือต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
เพื่อผลประโยชน์ของผู้เรียน คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
และได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และส่วนสุดท้ายเพื่อผล 
ประโยชน์ของสถานศึกษาคือการพัฒนาครูเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
ในการจัดการเรียนรู้  โดยการพัฒนาขีดความสามารถของครู ให้มี
สมรรถนะอยู่ในระดับสมรรถนะสูง วนิดา  ภูวนารถนุรักษ์ [4] 
 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงมีความสนใจและต้องการศึกษา 
เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ของครู ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อ
น าผลการศึกษา มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียน และเป็นข้อมูลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด  ซึ่งจะ
ส่งผลให้โรงเรียน ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพและมีศักยภาพเทียบเท่าใน
ระดับประเทศ อันจะเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
สมรรถนะหลักของครู ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตาม ต าแหน่ง 
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครู ใน 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
  
3. สมมติฐานของการวิจัย 
      บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน 
และปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครู
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
         การวิจัยเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
สมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ศรีสะเกษ  มีรายละเอียดดังนี้ 
        4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผู้บริหารสถาน 
ศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ศรีสะเกษ จ านวน 35 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 59 คน และครูผู้สอน จ านวน  909 คน  รวมประชากร
ทั้งสิ้น 968 คน 
       4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซี่ และมอร์แกน [5] ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น  
326 คน จากนั้นจึงด าเนินการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งช้ันภูมิ  (Stratified  Random  Sampling) กลุ่มตัวอย่าง 
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 52 คน 
และครูผู้สอน จ านวน  274 คน  
        4.2 ตัวแปรที่ศึกษา   
           4.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานะภาพของผู้บริหาสถาน
ศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ศรีสะเกษ จ าแนกตาม ต าแหน่ง  ประสบการณ์ในการท างาน และ
ขนาดของสถานศึกษา 
           4.2.2 ตัวแปรตาม คือ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การพัฒนาสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการมุ่งผล 
สัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน  ด้านการบริการที่ดี  ด้านการพฒันาตนเอง 
ด้านการท างานเป็นทีมและด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
         4.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
   การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การพัฒนาสมรรถนะหลักของครู ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน ใน 5 ด้าน คือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 
ด้านการบริการที่ดี  ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการท างานเป็นทีม
ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู   คู่มือการประเมิน
สมรรถนะครู [6] 
    
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
        การวิจัยเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
สมรรถนะ หลักของครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ศรีสะเกษ  ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
       ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
   1.1 ศึกษาเอกสาร  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครู 
   1.2 ก าหนดระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัย 
        ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
   2.1 เขียนนิยามเชิงปฏิบัติการ และสร้างแบบสอบถาม
เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  ด้านการ
บริการที่ดี  ด้านการพัฒนาตนเอง  ด้านการท างานเป็นทีม และ  
ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 แบบตรวจสอบรายการ 
          ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
 5 ระดับ 
          ตอนที่  3 เป็นข้อค าถามปลายเปิด ส าหรับผู้ตอบแบบ 
สอบถาม ได้แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
  2.2 น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้ น เสนอประธานและ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความถูกต้อง
เหมาะสม 
  2.3 น าแบบสอบถามทั้งฉบับให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านพิจารณา
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
คัดเลือกข้อที่มีค่าระหว่าง 0.60 -1.00   
  2.4 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปทดลองใช้ 
(Try – Out) กับประชากร ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เพื่อน าผลไป
วิเคราะห์ หาความเช่ือมั่น (Reliability)  โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ( - Coefficient)  ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 
         ขั้นตอนที่ 3  ขั้นด าเนินการ 
   3.1 ส่งแบบสอบถามจ านวน 326 ฉบับ ด้วยวิธี ส่งทาง
ไปรษณีย์และส่งด้วยตนเองไปยังโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ตอบแบบ 
สอบถาม เพื่อเก็บข้อมูล 
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   3.2 เก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์
ครบถ้วน ของแบบสอบถาม น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนการวิจัย 
        ขั้นตอนที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูล  
       4.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ของกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณ
ค่าความถี่ และหาค่าร้อยละ 
       4.2 วิเคราะห์ข้อมูล สมรรถนะผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายด้านและรายรวม โดยก าหนด 
การแปลผลช่วงคะแนนเฉลี่ย 
   4.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบ บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครู ในโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตาม  ต าแหน่ง 
ประสบการณ์ในการท างาน  และขนาดของสถานศึกษา โดยใช้สถิติ
ทดสอบ t - test และ การทดสอบ F-test เมื่อพบว่ามีนัยส าคัญทาง
สถิติ จึงน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
ตามวิธีของ Scheffe’ 
 
6. ผลการวิจัย  
 6.1 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
ด้านการบริการที่ดี รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยที่สุดต่ า คือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และ
ด้านการท างานเป็นทีม 
 6.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
สมรรถนะหลักของครูในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ  จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จ าแนกตามประสบการณ์ ในการท างาน  พบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ในการท างานต่างกัน  
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาน
สถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 6.3 ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย
พบว่า ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน สถานศึกษาควรมีการ
พัฒนาให้บุคคลากร ตระหนักถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ของ
สถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยผู้บริหารสถานศึกษาควร
สร้างค่านิยมในการท างานให้กับตนเองและบุคลากรในสถานศึกษา 
ด้านการบริการที่ดี  สถานศึกษาควรมีแบบประเมินความพึงพอใจใน
การรับบริการ มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการสามารถน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาการให้บริการ 
ด้านการพัฒนาตนเอง  บุคลากรในสถานศึกษาควรได้รับการพัฒนา
ในงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะในการท างานให้มี 

ประสิทธิภาพ  ด้านการท างานเป็นทีม ผู้บริหารสถานศึกษาควรมี
การประชุมช้ีแจงและปรับปรุงแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หรือกลุ่มงานเพื่อสร้างความเป็นทีมให้เกิดขึ้นภายใน
สถานศึกษาและควรมีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงาน  
ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษาควร
เป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษายึดมั่นใน
อุดมการณ์และสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
 
7. อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยน าผลมาอภิปรายผลตามประเด็นดังน้ี 
 7.1 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีความ
ตระหนัก และเป็นผู้ซึ่งมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน จึงมีความ
มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนาตนเองและส่วนรวม เพื่อให้สถานศึกษา
เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังให้ความส าคัญกับ
การส่งเสริมสมรรถนะของครูโดยค านึงถึง คุณภาพการปฏิบัติงาน
และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กาญจนา ใจทาหลี [7] ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะ
ของครูผู้สอน ในโรงเรียนล าปางกัลยาณีและโรงเรียนกวดวิชาในเขต
จังหวัดล าปาง ผลการวิจัยพบว่า  ระดับพฤติกรรมของแต่ละ
สมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนล าปางกัลยาณี และผู้สอนใน
โรงเรียนกวดวิชา จังหวัดล าปาง มีสมรรถนะหลักของครูผู้สอน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธาริณี อภัยโรจน์ 
[8] ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาสมรรถนะหลัก เพื่อพัฒนาบุคลากร 
: กรณีศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักของบุคลากรในปัจจุบัน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ญาณี ล้วนประเสริฐ [9] ได้ศึกษา สมรรถนะหลักในการปฏิบัติ งาน
ของบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสงขลา เขต 
3 พบว่า ระดับสมรรถหลักในการปฏิบัติทั้ง 5 ด้าน ของบุคลากรทาง
การศึกษาตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหาร สรุปภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 7.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
สมรรถนะหลักของครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
จ าแนกตาม ต าแหน่ง โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ทั้ งนี้ อาจเนื่ องจากผู้บริหาร
สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความ
เจริญก้าวหน้า ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงมีความ
จ าเป็นต้องความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการ
ก าหนดนโยบาย แผนงานต่างๆอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเล็งเห็นความส าคัญในการปฏิบัติงานของครูให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสมกับวิชาชีพครู กล่าวคือ เป็นสมรรถนะที่พึงประสงค์
ส าหรับครู ตามทรรศนะของผู้บริหารจะให้ความส าคัญเกี่ยวกับด้าน
ภาพรวมของสถานศึกษาและด้านเทคนิคในการปฏิบัติงานเป็นหลัก 
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ซึ่งแตกต่างกับครู ผู้สอนที่ให้ความส าคัญในด้านการปฏิบัติงานเป็น
หลักโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพนา พาโคกทม [10]  ได้ท าการ 
ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 3 พบว่า 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3 โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไพรบูรณ์ จารีต [11] ได้ท าการศึกษา เรื่อง สมรรถนะ
ข้าราชการครู  เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร ท่ีมีต าแหน่งต่างกันมี
สมรรถนะโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนุช  แสงนาค  [12]  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
สมรรถนะที่พึงประสงค์ส าหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า สมรรถนะ
ที่พึงประสงค์ส าหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีจ าแนกตามต าแหน่ง โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 7.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
สมรรถนะหลักของครูในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ  จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมี
ความคิดเห็น โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อกับ
งานวิจัยของ เพียรพันธุ์  กิจพาณิชย์เจริญ  [13] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร พบว่าครูที่มีประสบการณ์
การสอนต่างกันมีความเห็นต่อสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน สอดคล้อกับงานวิจัยของ
มะห์ดี  มะดือราแว [14] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะครูตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ปัตตานีพบว่าครูผู้สอน  ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  สอดคล้อกับงานวิจัยของ  
ปิยนุช แสงนาค  [12]  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงค์
ส าหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า สมรรถนะที่พึงประสงค์
ส าหรับ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 7.4  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
สมรรถนะหลักของครูในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ  จ าแนกตาม ขนาดสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถาน 
ศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ขนาดต่างกันมีความ
คิดเห็น ต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของครูโดยรวมและรายด้าน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาขนาดใหญ่และ 
ขนาดกลางมีความพร้อมในด้านบุคลากร สถานที่  และงบประมาณ 
อีกทั้งครูผู้สอนก็มีประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญในการสอน
เฉพาะทางท าให้สมรรถนะหลักของครูในสถานศึกษาขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพสูง ขณะที่สถานศึกษาขนาดเล็กต้องเผชิญ 
กับปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดในประเด็นต่างๆส่งผลให้สถานศึกษา
ต้องรู้จักปรับตัวเองและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญฤทัย  สมอุดม [15] ได้ศึกษา 
วิจัยเรื่อง สมรรถนะประจ าสายงานของครูในโรงเรียนในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า ครูซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในสถาน 
ศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันจะมีสมรรถนะประจ าสายงานของครู
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติพงษ์  ตรีสร [16]  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ครูที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันจะมีสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุธี บูรณะแพทย์ [17]  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะ
ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบว่า สมรรถนะหลักของครูใน
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 7.5 แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครู ในโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ว่าสถานศึกษาควรมีการพัฒนาให้บุคคลากรตระหนักถึงผลสัมฤทธ์ิใน
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โด ย
ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างค่านิยมในการท างานให้กับตนเองและ
บุคลากรในสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีแบบประเมินความพึง
พอใจในการรับบริการ มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
สามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาการให้บริการ 
โดยบุคลากรในสถานศึกษาควรได้รับการพัฒนาในงานที่รับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะในการท างานให้มี ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีการประชุมช้ีแจงและปรับปรุงแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หรือกลุ่มงานเพื่อสร้างความเป็นทีมให้เกิดขึ้นภายใน
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึง
ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษายึดมั่นในอุดมการณ์และสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 8.1  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการปฏิบัติงานตามแผนงานของ 
สถานศึกษา 
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 8.2  ด้านการบริการที่ดี   
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนใหม่ๆ
เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
 8.3  ด้านการพัฒนาตนเอง   
ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากร มีการเลือกวิธีการใน
การพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อยของตนเองและ
สถานศึกษา 
 8.4  ด้านการท างานเป็นทีม   
ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ ในการท างานระหว่างทีมงานเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาอยู่เสมอ 
 8.5  ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู   
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมี
น้ าใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเสมอภาค เป็นกัลยาณมิตรต่อ
เพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการทุกคนอย่างเสมอภาค 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ  ศิลาบุตร ประธานท่ีปรึกษาท่ีได้ให้
ค าแนะน า ตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่อง ตลอดจนติดตามความ 
ก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์อยู่เสมอพร้อมช้ีแนวทางการวิจัย
ตลอดมาเพื่อให้วิทยานิพนธ์สมบูรณท์ี่สุด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
อย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ สุดท้ายขอขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัว 
ที่ให้ก าลังใจและสนับสนุนผู้วิจัยเสมอมา ตลอดจนเพื่อนร่วมงานที่มี
ส่วนช่วยจัดท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ประโยชน์
อันพึงมีจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ บิดา มารดา  
ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 
        การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาแล ะครู 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบวัฒนธรรมองค์การกับความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครู และรูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการทํางานของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 136 คน และครูผู้สอน 331 คน รวมทั้งสิ้น 476 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.98  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและค่าถดถอยพหุคูณ 
        ผลการวิจัยพบว่า 
          1. รูปแบบวัฒนธรรมองค์การ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว  วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสําเร็จ 
และวัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ  
           2. ความพึงพอใจในการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4 มี
ค่าเฉลี่ย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย  ซึ่งด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 2 ด้าน คือ ด้านลักษณะของงานท่ีทําและ
ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน ตามด้วยด้านการได้รับการยอมรับ ด้านความสําเร็จของงาน และ ด้านความรับผิดชอบ 
           3. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบวัฒนธรรมองค์การกับความพึงพอใจในการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง ถึง ระดับมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  
           4. รูปแบบวัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  ด้านที่มีอํานาจพยากรณ์ คือ วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว วัฒนธรรม
องค์การแบบเครือญาติ และวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสําเร็จ เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 

              Zy  =  .095X1+  .140X2  +  .237X3  +  .518X4   

ค าส าคัญ: วัฒนธรรมองค์การ, ความพึงพอใจในการทํางานของครู 
 

Abstract 
        The purposes of this research were to study on the type of organizational culture, study on the job satisfaction of 
director and teachers, study on the relationship between organizational culture and job satisfaction and the 
organizational culture affecting to the job satisfaction under Sisaket Primary Educational Service Area Office 4. The 
samples of  this study consisted of 136 director  and 331  teachers  total of 476. They  were derived by a Multi-stage 
Random Sampling. The instruments for collecting data was a questionnaire. The reliability value was 0.98. 
        Statistical analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson s Product  Moment Correlation Coefficient 
and Multiple Regression Analysis: method enter were employed for data analysis. 
        The research results were as followings:                                                                             
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          1. The organizational culture of directors and teachers under Sisaket Primary Educational Service  Area Office 4 
as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were adaptability culture, 
bureaucratic culture , achievement culture, clan culture. 
          2. The job satisfaction of directors and teachers under Sisaket Primary Educational Service Area Office 4 as a 
whole was at a high level, ranking by the mean scores from  high to low. Which has the highest mean value with 2 
sides; there were the work itself and advancement , acceptance , the success of the job , responsibility. 
          3. The relationship between organizational culture and job satisfaction of director and teachers under Sisaket 
Primary Educational Service Area Office 4 there were medium to high level positive relation as statistical significance at 
the .01 level. 
          4. The organizational culture pattern affecting to the job satisfaction of director and teachers under Sisaket 
Primary Educational Service Area Office 4. That predict was the bureaucratic culture, adaptability culture, clan culture 
and achievement culture. The regression equation standard score was following: 

               Zy  =  .095X1+  .140X2  +  .237X3  +  .518X4   

Keywords: organizational culture, teacher’s job satisfaction. 
 
 

1. บทน า 
 องค์การทุกองค์การมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง วัฒนธรรมเป็น
ระบบของพฤติกรรม ความเช่ือและค่านิยมร่วมกัน รวมทั้งความ
เข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ขององค์การ วิธีปฏิบัติงาน ลักษณะของ
สัมพันธภาพระหว่างบุคลากรที่พัฒนาสืบทอดกันมาจนเกิดเป็น
พฤติกรรมที่คุ้นเคยภายในองค์การ และวัฒนธรรมองค์การก็มี
อิทธิพลต่อการบริหารปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิธีการตัดสินใจ 
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน คุณภาพในการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศ วิธีปฏิบัติงาน สร้างความมั่นคงและเอกลักษณ์ร่วม สร้าง
พฤติกรรมที่สอดคล้องกันในหมู่สมาชิก ส่งผลต่อความประทับใจส่วน
บุคลากรในรูปแบบของการปฏิบัติงาน การสร้างสรรค์ ความผูกพัน
ต่อองค์การ คุณภาพการปฏิบัติงานความสําเร็จและการปรับตัวของ
องค์การ  นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์การยังเป็นสิ่งหล่อหลอมทัศนคติ
ของบุคลากรและยังมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์การ เมื่อ
วัฒนธรรมสนับ สนุนเป้ าหมายขององค์การถูกรวมกันอย่าง
กว้างขวางและถูกเอาไว้ภายใน โดยบุคลากรขององค์การอย่างลึกซึ้ง
จึงทําให้แต่ละองค์การมีความแตกต่างกัน วัฒนธรรมองค์การเป็น
ลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและเอกลักษณ์ของ
องค์การหนึ่งๆ และยังจะส่งผลต่อระบบความ คิด ความเช่ือที่จะมี
ต่อการกําหนดโครงสร้างองค์การ การจัดอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน เกตุสุรินทร์ ปกิรณะ[1]  
        ในการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารควรพิจารณาให้ลึกซึ้งว่า 
วัฒนธรรมใดบ้างที่เป็นอุปสรรคและวัฒนธรรมใดบ้างที่ช่วยส่งเสริม
การบริหารงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางในการแก้ 
ปัญหาต่างๆ  ทั้งนี้เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารโรงเรียน และความเจริญก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวม การ
ที่โรงเรียนมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จะเป็นจุดศูนย์รวมพลังยึดเหนี่ยว
บุคลากรเข้าด้วยกัน ทุกคนเข้าใจความมุ่งประสงค์ของโรงเรียนเพื่อ
นําไปสู่ทิศทางเป้าหมายเดียวกัน ทุกคนมีโอกาส มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ยอมรับ ให้ความไว้วางใจ โดยการมอบหมายกระจาย
อํานาจ รู้จักบทบาทอํานาจหน้าที่ของตนอย่างชัดเจน เข้าใจถึงความ

หลากหลายของบุคลากร  โดยรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถให้ความเอื้ออาทร ดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน ให้การสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้า 
ความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์ต่อทุกคนในการปฏิบัติงาน โดยการ
ปลูกฝังจิตสํานึกร่วมกัน สร้างค่านิยมให้รู้สึกว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่ง
ของทุกๆ คน ทุกคนเป็นเจ้าของ มีความพอใจเต็มใจ และตั้งใจทุ่มเท
ในการทํางานอย่างเต็มกําลังความรู้ ความสามารถภายใต้วัฒนธรรม
โรงเรียนที่แข็งแกร่งจะส่งผลต่อความสําเร็จ ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโรงเรียน เกตุสุรินทร์ ปกิรณะ[1] 
     การบริห ารสถานศึ กษาให้ ประสบผลสํ าเร็ จต้ อ งอาศั ย
องค์ประกอบหลายประการ เช่น พฤติกรรม ความเป็นผู้นํา สภาพ
ขององค์การและแรงจูงใจ ดังนั้น การที่สถานศึกษาจะปฏิบัติหน้าที่
ได้ดี เพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาคือ ครูซึ่ ง ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู บุคลากรเหล่านี้จะมีบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบแตกต่างกัน แต่มีจุดหมายปลายทางเหมือนกัน คือ 
คุณภาพของผู้เรียนหรือเยาวชน เพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพของ
ประเทศ ดังนั้น ครูอาจารย์จึงต้องรับภาระหน้าที่สําคัญที่จะต้อง
บริหารจัดการให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลในทุกๆ ด้านและสิ่งสําคัญจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเกิดความพึงพอใจในงาน เกิดความรัก ความ
ศรัทธาในหน่วยงาน   เกิดความรู้สึกเสียสละเพื่องาน ทุ่มเทกําลังกาย
กําลังใจและกําลังความคิดในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานที่
กระทําอยู่ ก็นําไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความ
กระตือรือร้นที่จะทํางานให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี การที่ผู้ปฏิบัติงาน 
จะเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากหรือน้อยนั้นข้ึนอยู่กับสิ่งจูงใจ
ที่มีอยู่ในองค์การ ถ้าองค์การใดมีปัจจัยที่เป็นเครื่องจูงใจในการ
ทํางานมาก บุคคลในหน่วยงานนั้นย่อมเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางานมาก  ในขณะเดียวกันองค์การใดก็ตามหากบุคลากรใน
องค์การไม่มีความพึงพอใจในการทํางานก็จะทําให้ผลการปฏิบัติงาน
และการทํางานที่ไม่พึงพอใจคุณภาพของงานลดลง เมื่อมีการขาด
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งาน ลาออกจากงานก็จะทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหา
ทางวินัยได้อีก นอกจากนี้ความพึงพอใจในการทํางานยังเป็น
เครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการทํางานและภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารองค์การอีกด้วย ดังนั้น หากหน่วยงานใดเห็นถึงความสําคัญ
ของการสร้างความพึงพอใจในการทํางานและมีความเข้าใจในปัจจัย
หรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน หน่วยงาน
นั้นย่อมประสบผลสําเร็จ จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในการทํางานมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารควรจะสร้างให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติงานให้
มากที่สุด เพราะจะช่วยให้การบริหารงานของผู้บริหารเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เกตุสุรินทร์ ปกิรณะ[1] 
        ด้ วยบ ริบ ท ทั่ ว ไป ของสํ านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีพื้นที่ประกอบด้วย 4 อําเภอ คือ 
อําเภอขุนหาญ อําเภอศรีรัตนะ อําเภอเบญจลักษ์ และอําเภอ   
กันทรลักษ์   มีสภาพพื้นที่  สภาพแวดล้อม ชุมชน ศาสนา ที่
หลากหลายและมีลักษณะแตกต่างกัน โรงเรียนบางแห่งอยู่ในท้องที่
ถิ่นทุรกันดาร ความเจริญเข้าไม่ถึงประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีฐานะยากจน มีการศึกษาน้อย 
สถานศึกษาไม่ ได้ รับความสะดวก ความคล่องตัว  ในระบบ
สาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็น การคมนาคมขนส่ง ระบบประปา 
โทรศัพท์ การสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็ว จึงก่อให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารและการปฏิบัติงานของครูทําให้ครู
ขาดขวัญและกําลังใจ อันเป็นสาเหตุทําให้ครูไม่มีความพึงพอใจใน
การทํางาน ทําให้องค์การศึกษานั้นๆ  มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
วัฒนธรรมองค์การที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป 
        จากสภาพความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่
เป็นข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทํางานของครู จึงมีความสนใจที่ต้องการจะศึกษาว่าวัฒนธรรม
องค์การใดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของครู ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เพื่อนํา
ผลการศึกษาไปเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและองค์การ
ทางการศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ และการ
เสริมสร้างความพึงพอใจในการทํางานให้กับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและจัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี 
        1. เพื่อศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองค์การ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
        2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4    

        3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบวัฒนธรรมองค์การ
กับความพึงพอใจในการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
         4. เพื่อศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           1.1 ประชากร 
                 ผู้ วิ จั ย กํ า ห น ด ให้ ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใน ก า ร วิ จั ย  
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน  210 คน และครูผู้สอน
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 4   ปีการศึกษา 2560 จํานวน 2,333 คน รวมทั้งสิ้น 
2,543  คน 
            1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
                 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยผู้วิจัยดําเนินการ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (sample size) โดยใช้ตารางของ เครจซี
และมอร์แกน  นพพพงศ์ คงประจักษ์ [2]  ได้กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้บริหาร จํานวน 136 คน และครูผู้สอน จํานวน  331  คน รวม
ทั้งสิ้น  467  คน  แล้วทําการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
    2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
    การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการทํางานของครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยนําหลักการ แนวคิดทฤษฎีมาเป็น
เนื้อหาในการวิจัย คือ วัฒนธรรมองค์การศึกษาจากทฤษฎีของดาฟ
[3] ประกอบด้วยองค์การ 4 รูปแบบ คือ วัฒนธรรมองค์การแบบ
ปรับตัว วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสําเร็จ วัฒนธรรมองค์การแบบ
เครือญาติ และวัฒนธรรมองค์การแบบข้าราชการ สําหรับความพึง
พอใจในการทํางาน ศึกษาจากทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก[4] 
ปัจจัยกระตุ้นหรือจูงใจ ซึ่งมีอยู่ 5 ประการ คือ ความสําเร็จของงาน 
การได้รับการยอมรับ ลักษณะของงานที่ทํา ความรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้าในตําแหน่งของงาน 
     3. ตัวแปรที่ศึกษา 
         3.1 ตัวแปร ได้แก่  วัฒนธรรมองค์การ 4 รูปแบบ คือ 
วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัววัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสําเร็จ 
วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติและวัฒนธรรมองค์การแบบ
ข้าราชการ ตามแนวคิดของดาฟ[3] และความพึงพอใจในการทํางาน 
5  ประการ คือ ความสําเร็จของงาน การได้รับการยอมรับ ลักษณะ
ของงานท่ีทํา ความรับผิดชอบและความก้าวหน้าในตําแหน่งของงาน 
ตามแนวคิด ของเฮอร์ซเบอร์ก[4] 
         3.2 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ 4 รูปแบบ คือ 
              3.2.1 วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว  
              3.2.2 วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสําเร็จ  
              3.2.3 วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ  
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              3.2.4 วัฒนธรรมองค์การแบบข้าราชการ          
         3.3 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในการทํางานของครู 5 
ประการ คือ 
              3.3.1 ความสําเร็จของงาน  
              3.3.2 การได้รับการยอมรับ  
              3.3.3 ลักษณะของงานท่ีทํา  
              3.3.4 ความรับผิดชอบ  
              3.3.5 ความก้าวหน้าในตําแหน่งของงาน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของครูใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 4  แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
         ตอนท่ี1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(check list) ได้แก่ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่ง  และประสบการณ์การทํางาน  
         ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งผู้วิจัย ได้
ปรับปรุงจากแบบสอบถาม วัฒนธรรมองค์การของเกตุสุรินทร์ 
ปกิรณะ[1] ลักษณะแบบสอบถามเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) โดยอาศัยแนวคิดของเบสท์และคาห์น[5]  
         ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของ
ครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 
4  ซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบสอบถามความพึงพอใจใน การทํางาน
ของครูของวิทูรย์  มณีสาย[6] และเกตุสุรินทร์ ปกิรณะ[1] ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(rating scale) โดย
อาศัยแนวคิดของเบสท์และคาห์น[5]  
      การหาคุณภาพเครื่องมือ การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แยกออกเป็น การทดสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา(Content Validity) การทดสอบค่าอํานาจจําแนกและ
ความเชื่อมั่น ดังนี้ 
       1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา(Content  Validity) การหาค่า
ความ เที่ ย งตรงของเนื้ อห าในแบบสอบถามนี้  ผู้ วิ จั ย ได้ นํ า
แบบสอบถามไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหา(Content Validity) และหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อคําถาม (IOC) โดยพิจารณาข้อความที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้ง 0.50 ขึ้น  
             ผลปรากฏว่า แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อคําถาม (IOC) ตั้ งแต่  0.60 – 1.00  ซึ่ งถือว่าแบบสอบถาม
สามารถนําไปใช้ได้ 
        2. การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) นําแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try – Out) กับครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา  
              ผลปรากฏว่าแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.98 
 

5. วิธีวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป โดยเลือกเฉพาะวิธีวิ เคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายในการวิจัย และสมมติฐานของการวิจัยค้นคว้า ดังต่อไปนี้ 
       1.วิเคราะห์ข้อมูลมูลสภาพทั่วไป แบบสอบถาม โดยใช้การแจก
แจงความถี ่และหาค่าร้อยละ 
       2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การกับความพึง
พอใจในการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 
      3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับ
ความพึงพอใจในการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษา และครู ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 4  โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Prarson 
Product Moment Correlation : rXY)   
       4. การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ด้วยการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  (multiple regression analysis) โดย
คัดเลือกตัวแปรต้น (วัฒนธรรมองค์การ) หรือตัวแปรพยากรณ์ เข้า
สมการการถดถอยพหุคูณด้วยวิธีใช้ตัวแปรพยากรณ์ทุกตัว (Enter) 
เข้า เพื่อดูว่าตัวแปรพยากรณ์ตัวใดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทํางานอย่างมีนัยสําคัญ แล้วจึงนําตัวแปรที่มีนัยสําคัญ ไปสร้าง
สมการพยากรณ์ 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยววัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สามารถสรุปเป็น
ประเด็นสําคัญได้ ดังนี้ 
      1. สภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 และครู จํานวน 
331 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.90 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  
จํานวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 
223 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80  และมีประสบการณ์ทํางาน 1-5 ปี 
จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ประสบการณ์ทํางาน 6-10 ปี 
จํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 20.10 ประสบการณ์ทํางาน 11-15 
จํานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20  ประสบการณ์ทํางาน 
มากกว่า 15 ปี จํานวน  211 คน คิดเป็นร้อยละ 45.20 
      2. ผลการศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรูปแบบ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง 4 แบบ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย  ดังนี้  วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว  วัฒนธรรม
องค์การแบบราชการ วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสําเร็จ และ
วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ ตามลําดับ 
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  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดย
เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 2 
ด้าน คือ ด้านลักษณะของงานที่ทํา และด้านความรับผิดชอบ ตาม
ด้วยด้านการได้รับการยอมรับ ด้านความสําเร็จของงาน และ ด้าน
ความรับผิดชอบ ตามลําดับ 
  4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับ
ความพึงพอใจใน การทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบว่า 
วัฒนธรรมองค์การแต่ละรูปแบบมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับ
ปานกลาง ถึงระดับมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
เรียงลําดับ ค่าความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ได้แก่ วัฒนธรรม
องค์การแบบราชการ วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ วัฒนธรรม
องค์การแบบมุ่งผลสําเร็จ และวัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว 
ตามลําดับ 
      5. ผลการศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ 
ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่ง
ผลสําเร็จ วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ และวัฒนธรรมองค์การ
แบบราชการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยวัฒนธรรมองค์การทั้ง 4 รูปแบบสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจ
ในการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้ร้อยละ 61.30 (R2 
= .613)  จึงยอมรับสมมติฐานว่าวัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
 
7. อภิปรายผล                                                            
      ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ              
ความพึงพอใจในการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  4 
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
         1.จากการศึกษารรูปแบบวัฒนธรรมองค์การ ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
พบว่า มี ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พีรยา ภู่ ศรี [7] ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 พบว่า 
ระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเกตุสุรินทร์ ปกิรณะ[1] ได้ศึกษาเรื่อง 
รูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2  พบว่า รูปแบบวัฒนธรรมองค์การ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์  ฤทธิรงค์ [8] 
ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า  ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  
         ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก วัฒนธรรมองค์การเป็นองค์ประกอบ
สําคัญขององค์การ และเป็นแบบแผนทางความคิดที่คนในองค์การ
ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้องค์การมี
บุคลิกภาพ มีความเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ ยังเป็นตัวขับเคลื่อนให้
องค์การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านบทบาทหน้าที่ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การโดยมีค่านิยมร่วม และค่านิยมหลักของคนใน
องค์การ ช่วยเช่ือมโยงบุคลากรในองค์การให้เกิดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน ผ่านการกําหนดบทบาทหน้าที่ ในขณะเดียวกันยังช่วยให้
องค์การสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกได้อีก  
ด้วย Robbin[9] สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นอีกองค์การหนึ่งที่มีขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรใน
หน่วยงานที่สืบเนื่องต่อกันมา และมีการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ
ของโรงเรียนโดยผ่านการถ่ายทอดส่วนบุคคล ดังจะเห็นได้จาก การ
บรรจุบุคลากรใหม่เข้ารับราชการครู บุคลากรต้องผ่านการเรียนรู้กฎ 
ระเบียบของโรงเรียน  การปฐมนิเทศก่อนเข้าทํางาน โดยสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดเป็นผู้ปฐมนิเทศ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนแรก
ของการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การให้บุคลากรใหม่ ได้รับทราบ
เพื่อที่จะเรียนรู้และปรับตัวเป็นบุคลากรของโรงเรียนอย่างกลมกลืน 
นอกจากการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การด้วยคําพูดโดยบุคลากรรุ่น
เก่าแล้วยังมีการถ่ายทอดด้วยลายลักษณ์อักษร ซึ่งพบได้จากการมี
คู่มือปฐมนิเทศ คู่มือแนวคิดและรูปแบบการบริหารของผู้อํานวยการ 
คู่มือการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน บันทึกการประชุมประจําเดือน 
และคู่มือต่างๆ ประจําในแต่ละกลุ่มงาน จึงก่อให้เกิดวัฒนธรรม
องค์การในรูปแบบต่างๆ ที่มีกฎ ระเบียบและความเช่ือเกิดขึ้น ซึ่ง
เป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามรูปแบบที่เป็นแนวนิยมหรือ
บรรทัดฐานตลอดจนสามารถรวมใจของบุคลากรในสถานศึกษาให้
ปฏิบัติตนร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้นจากผลการวิจัยจึง พบว่า 
วัฒนธรรมองค์การ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
          2. จากการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของผู้บริหาร
สถานศึ กษา และครู  สั งกั ดสํ านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบว่า ความพึงพอใจในการทํางาน
โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ      
ภัทรินญา  แก้วติ๊บ[10] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึง
พอใจในการทํางานของครูโรงเรียนเอกชนในอําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ครูโรงเรียนเอกชนในอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ มี
ความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพะยอม ศรีสุข[11] พบว่าความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของภาวิณี เรืองศรี[12] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
การบริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สถาบันการพลศึกษา สังกัด เขตภาคกลาง กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบันการพลศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมหมาย 
เผือกสีทอง[13] ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการทํางานของ
ครูในสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับวิจัย
ของเกตุสุรินทร์ ปกิรณะ[1] ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบวัฒนธรรมองค์การ
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ความพึงพอใจ
ในการทํางานของครูมี ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับณัฏณภัทร  เนืองภา[14] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการ
บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก 
 ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ประสิทธิภาพขององค์การอาจ
พิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกในหน่วยงาน Likert[15] 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 4 ได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าใน
ตําแหน่งหน้าที่การงาน ผู้บริหารเริ่มเห็นความสําคัญของการ
มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัด 
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้เพิ่มพูนประสบการณ์ เช่น การเข้าอบรม 
สัมมนา รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกท้ังปัจจุบันรัฐบาลได้
พยายามสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู เช่น การ
เลื่อนข้ันเงินเดือน การส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการ การให้รางวัลเชิด
ชูเกียรติ จึงทําให้ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในการทํางานของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
          3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับ
ความพึงพอใจในการทํางานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  พบว่า  มีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวก  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหาร และครูเห็นความสําคญั
ของวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียน มีการกําหนดเป้าหมายของ
องค์การและให้การส่งเสริมให้บุคลากรตั้งใจทํางานให้สําเร็จตาม
เป้าหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาตนเองในการปรับกระบวนการ
เรียนการสอน มีการพิจารณาความดี ความชอบด้วยความยุติธรรม
ตามผลการปฏิบัติงาน และบุคลากรในโรงเรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการทํางาน ผู้บริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการ
พัฒนาตนเองของครู ในโรงเรียนในด้านต่ างๆ ทําให้ เกิดการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเป็นสิ่งที่จะนําไปสู่ความ
พึงใจในการทํางานของ บุคลกรในระดับโรงเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์[16] ได้การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  วัฒนธรรมองค์การในการ
ปฏิบัติงานทุกแบบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ ปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมและแต่ละด้านอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของกิ่งจันทน์  
ศรีบุญยะแก้ว[17] ได้ศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การกับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอําเภอ สังกัดสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ชลบุรี  ผลการวิจัย พบว่า . ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
กับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ สังกัดสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี มี
ความสัมพันธ์ทางบวกโดยรวมและรายด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p < .05) อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏณภัทร   
เนืองภา[14]  ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก (rxy =  0.761) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของมุกดา คําอานา[18] 

ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์
กับการพัฒนาตนเองของครูในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัย
พบว่า วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์กันทางบวก 
ระดับสู งกับการพัฒนาตนเองของครู ในทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4. ผลการศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  พบว่า วัฒนธรรม
องค์การ ได้แก่  วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว  วัฒนธรรมองค์การ
แบบมุ่งผลสําเร็จ  วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ และวัฒนธรรม
องค์การแบบราชการ  ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
โดยวัฒนธรรมองค์การทั้ง 4 รูปแบบสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจ
ในการทํางานของผู้บริหาร และครูได้ร้อยละ 61.30  สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้ งไว้   ทั้ งนี้ อาจเป็น เพราะ ครูซึ่ งอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยตรงและการทํางานจะ
สําเร็จลุล่วงไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จะต้องอาศัยผู้นําใน
การสั่งการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่น และมีการ
ตรวจสอบการทํางานว่าได้มีการดําเนินการตามแผนที่ได้กําหนดไว้
หรือไม่ เพื่อทําการหาจุดบกพร่องและจุดอ่อนของผลการทํางานแล้ว
นํา มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะให้ผลการทํางานนั้นได้ดําเนินไปตาม
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แผนและมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
เกตุสุรินทร์  ปกิรณะ[1] ศึกษาเรื่อง รูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของครู   สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  พบว่า รูปแบบ
วัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านที่
มีอํานาจพยากรณ์  คือ  วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ วัฒนธรรม
องค์การแบบปรับตัว วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ  และ
วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสําเร็จ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฏณภัทร เนืองภา[14] ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1 พบว่า ปัจจัยการบริหาร
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงตามลําดับค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยมาตรฐานในสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
ลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  ลักษณะขององค์กร  
ลักษณะของครู และลักษณะสิ่งแวดล้อมตามลําดับ ซึ่งปัจจัยการ
บริหารดังกล่าวสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 64.50 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
    ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 
    1. จากผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบเครือ
ญาติ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรพิจารณาการจัดระบบการ
บริหารงานที่มีความเป็นครอบครัวเดียวกันให้ความสําคัญ
กับการมีส่วนร่วมของบุคลากร ความร่วมมือในการทํางาน
แบบเป็นทีม มุ่งรักษาข้อตกลงภายในองค์การ การให้ความ
เป็นธรรมในการให้ผลตอบแทนและความเสมอภาคภายใน
องค์การ 
    2. จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในการทํางาน
ของครู ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความพึงพอใจที่เกิดจากการ
ได้ร่วมปฎิบัติงาน  และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่
สําคัญ มีความอิสระในการแก้ปัญหาและมีอํานาจในการ
รับผิดชอบ ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ 
    3. จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบวัฒนธรรมองค์การ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของครู ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญกับ
วัฒนธรรมองค์การ โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้นํ าในการ
เปลี่ยนแปลงในการเสริมสร้างแบบแผนความคิด ค่านิยม 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิ ทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษา ช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 รหัสวิชา 10008401 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 50 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster 
random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) หลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ 2) แบบทดสอบก่อนและหลั งเรียน 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80 วิเคราะห์ผลคะแนนก่อน
เรียนกับหลังเรียนโดยใช้ t-test (dependent) วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนโดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
 ผลการวิจัย 1) ได้หลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ E1/E2 : 80.72/81.26 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) คะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อยู่ในระดับ “ความพึงพอใจมาก” 
ค าส าคัญ : หลักสูตรฝึกอบรม, รู้เท่าทันสื่อ 
 

Abstract 
This research is intended to be 1) to develop training courses as much as you do. Media for undergraduate 

students, Chaiyaphum Rajabhat University 2) to find out the performance of the training course, learn as much as you 
do. Medium students, Chaiyaphum Rajabhat University 3) to study the satisfaction of curriculum training course For 
undergraduate students, Chaiyaphum Rajabhat University The sample used in this research is the 4th year student in 
Computer studies, Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat University, where enrolled in the Teacher Profession 
Experience training program. 1 Course 10008401 Semester 1 academic year 2561 50 people from random groups 
(Cluster random sampling) The instruments used in research include 1) training course. Media Center 2) test before and 
after Class 3) Student satisfaction Assessment Data analysis applies the performance test based on criteria E 1/E 2 equal 
to 80/80 of chai Phanongwong analysis of the results before studying with the T-Test (dependent). Analyse your 
learners ' satisfaction using a 5-level scale (rating scale) 

 Research Results 1) have a training course. The media for undergraduate students, Chaiyaphum Rajabhat 
University is effective in accordance with the criteria E1/E2:80.72/81.26 According to the criteria set by 2). After the 
training course, you can learn how to test for undergraduate students. High School, Chaiyaphum Rajabhat University 
After studying higher than before, statistically significant levels. 05 3) The learner is satisfied with the training course. 
Media for undergraduate students, Chaiyaphum Rajabhat University is at the "very satisfied" level. 
Keywords : Training Course, Media Literacy 
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1. บทน า 
 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติ การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชนส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพในตัวของเด็กและ
เยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ ซึ่งการพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้มีความสามารถ มี
ทักษะในการใช้ชีวิต มีความสามารถในการปรับตัวเป็นคนดีของ
สั งคม  สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสั งคมได้ อย่ างมี ความสุขนั้ น 
จ าเป็นต้องพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดและในทุกช่วงอายุการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชนเริ่มจากครอบครัวและสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่บ่มเพาะความรู้แนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนอุปนิสัย
ของเด็กและเยาวชน และนอกจากนั้นเด็กยังได้เรียนรู้เรื่องราว 
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ จากชุมชนและสังคม แต่ปัจจุบันด้วย
สภาพการณ์ ที่ เปลี่ ยนแปลงและมีการพัฒนาอย่ างต่อ เนื่ อ ง 
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กเริ่มเปลี่ยนแปลง สื่อกลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้แหล่งใหม่ที่สามารถกระตุ้นการรับรู้และดึงดูดความสนใจจาก
เด็กและเยาวชนได้อย่างมาก โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ท าให้เกิดสื่อใหม่ๆ มากมาย โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตที่มีข้อมูลจ านวน
มหาศาล เรื่องราวที่เด็กสนใจใคร่รู้เปิดกว้างให้เด็กเข้าไปค้นหาอย่าง
อิสระ ในขณะที่สื่อดั้งเดิมทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
ฯลฯ ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย ก็พัฒนารูปแบบการน าเสนอ ให้
น่าสนใจโดยมีเป้าหมายการน าเสนอในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น
เนื้อหาการน าเสนอส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการน าเสนอความบันเทิงใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งละคร เพลง เกมโชว์ข่าวบันเทิงของดารานักร้อง 
แฟช่ัน โฆษณาขายสินค้าและบริการซึ่งสร้างรายได้มหาศาลให้แก่
ธุรกิจสื่อและเจ้าของสินค้า ดังนั้น การเสพข้อมูลข่าวสารจากสื่อโดย
ขาดการคิดวิเคราะห์ และการรู้เท่าทันสื่อท าให้เด็กและเยาวชน ซึม
ซับแบบแผนการใช้ชีวิต พฤติกรรม ค่านิยม วัฒนธรรมต่างชาติ 
กระแสการบริโภคนิยม ส่งผลต่อทัศนคติความคิด และพฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อที่ไม่ ได้ เกิดจาก
ประสบการณ์จริง หรือไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงในสังคม ซึ่ง
เราไม่สามารถป้องกันสื่อที่สร้างผลกระทบด้านลบกับชีวิตของเด็ก
และเยาวชนได้ขณะเดียวกันสื่อก็สร้างผลกระทบด้านบวกเช่นกัน สื่อ
ถือเป็นเครื่องมือในการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
สังคม รายการข่าว ความรู้ประวัติศาสตร์ และภาพยนตร์ดีๆ ที่ได้รับ
รางวัลรวมทั้งส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้านดนตรีศิลปะ สื่อยังช่วยในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันยุคทันสมัย ส่งผลให้มีส่วนร่วมทางสังคม
เพิ่มมากข้ึน และให้การรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ในโลกใบนี้ได้  
 แม้ว่าในต่างประเทศและในประเทศไทยจะมีนักวิชาการที่สนใจ
และพยายามให้ความหมายและจ าแนกองค์ประกอบของทักษะการ
รู้เท่าทันสื่อไว้อย่างหลากหลายก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีนักวิชาการที่ได้ท า
การวิจัยเพื่อพัฒนาแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อที่ใช้กับผู้เรียนใน
ระดับต่างๆ อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ผู้ เรียนในระดับ
มัธยมศึกษา ทั้งนี้เพราะผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาคือเยาวชนที่มี
ความเกี่ยวข้องกับสื่อประเภทต่างๆ เป็นอย่างมาก 
 หลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เป็นหลักสูตรที่ใช้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรนี้จัดท าขึ้นเพื่อมุ่งเน้น
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ในรูปแบบของการเรียนรู้แบบออนไลน์ ท่ีเป็น
การเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ ผู้เรียนจะเป็น
ศูนย์กลาง เป็นผู้สร้างความรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้สอนจะเป็น
เพียงผู้อ านวยความสะดวกและกระตุ้นการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ส่งผลให้
เป็นหนทางสู่การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันในครอบครัว และเกิด
ความไว้วางใจกัน ลูกจะเติบโตเป็นวัยรุ่นที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี 
รู้จักคิดว่าอะไรถูกผิดควรไม่ควร แม้จะต้องเผชิญกับสื่อหรือสิ่งที่ยั่วยุ
ต่างๆ เขาก็จะรู้จักวิเคราะห์หรือถ้ามีปัญหา ไม่รู้ไม่แน่ใจเขาก็จะกล้า
ที่จะน ามาปรึกษาพ่อแม่ที่เขาไว้วางใจ มั่นใจว่าคุยกับเขาได้อย่างไม่
อึดอัด และเรื่องเพศก็จะเป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยได้อย่างไม่อึดอัดใจ
อีกต่อไป และเมื่อสื่อที่ขาดจรรยาบรรณจะยังไม่แก้ไขการน าเสนอแต่
ลูกๆ วัยรุ่นของคุณพ่อแม่ก็จะเติบโตเป็นคนที่มีวุฒิภาวะที่ดีได้ และ
เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ถูกต้องชัดเจน
เกี่ยวกับสื่อ ให้นักเรียนได้น าไปพัฒนาทักษะและความคิดให้
กว้างขวางลึกซึ้งมากขึ้น ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารที่นักเรียนจะต้องมี
ทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เลือกรับและกลั่นกรอง
ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ งสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองชุมชน
และสังคมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมรู้ เท่าทันสื่อ 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรม
รู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรู้ เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญ ญ าตรี  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ชัยภู มิ  ในครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ย ใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดย
มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
รู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะห์ข้อมูลที่ ได้ เป็น 1) 
เนื้อหาสาระ 2) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้3) แนวทางการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้และ 4) องค์ประกอบอื่นๆ ของ
หลักสูตร  
 2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับคุณลักษณะการรู้เท่าทันสื่อ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
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depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ได้แก่ นักวิชาการ
ด้านสื่อ จ านวน 2 คนนักการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน 
จ านวน 1 คน และวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 คน น าข้อมูลที่
ได้มาก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้เป็น 1) เนื้อหาสาระ 
2) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  3) แนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และ 4) องค์ประกอบอ่ืนๆ ของหลักสูตร 
 3 . สนทนากลุ่ ม ผู้ ท รงคุณ วุฒิ (Focus Group Discussion) 
จ านวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบคุณภาพของระบบฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ
โดยการน าความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปท าการ
วิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปจากประเด็นในการสนทนากลุ่มมาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ ให้มีความเหมาะสม 
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
รู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ แบ่งเป็น 3 ข้ันตอนย่อย คือ 
 1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จาก
ขั้นตอนที่1 มาพัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นหลักสูตรกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของ ชูชัย สมิทธิ
ไกร [7] เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร มี 10 องค์ประกอบ 
คือ1) สภาพปัญหาและความต้องการของหลักสูตร 2) หลักการของ
หลักสูตร 3) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร4) โครงสร้างหลักสูตร 5) 
ค าอธิบายรายวิชา 6) สาระการเรียนรู้ 7) ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
8) แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 9) แนวการใช้สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ และ 10) แนวการวัดและประเมินผล  
 2. ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่
พัฒนาขึ้น  และประเมินความสอดคล้องของเครื่องมื อที่ ใช้
ประกอบการจัดการฝึกอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมือที่ใช้
ประกอบการจัดการฝึกอบรมโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ (IOC) ดังนี ้
  1.4.1 แผนการจัดการแนะฝึก ได้ค่าระหว่าง 0.80-1.00 
ทุกรายการ 
  1.4.2 แบบวัดความรู้เรื่อง การจัดการเรียนรู้ได้ค่าระหว่าง 
0.80-1.00 ทุกรายการ 
  1.4.3 แบบวัดทักษะการจัดการเรียนรู ้ได้ค่าระหว่าง 0.80-
1.00 ทุกรายการ 
  1.4.4 แบบประเมินคุณลักษณะในการจัดการเรียนรู้ได้ค่า
ระหว่าง 0.80-1.00 
ทุกรายการ 
 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับ
นักศกึษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภมูิที่พัฒนาขึ้น ไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาจ านวน 50 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2561 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 1 รหัสวิชา 10008401 ขั้นตอนการทดลองมีดังนี้  

 1. แนะน าขั้นตอนการใช้งานหลักสูตรฝึกอบรมรู้ เท่าทันสื่อ
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่
พัฒนาขึ้น 
 2. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนโดยให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตรพร้อมกัน ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทัน
สื่อ โดยนักศึกษาสามารถเข้าใช้หลักสูตรใน web application ที่
เตรียมไว้ให้ รวมทั้งหมด 20 ช่ัวโมง โดยมีการสนทนาผ่านแชทใน 
application เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของหลักสูตร
หลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประเมินผลหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรม
รู้เท่าทันสื่อ ด้วยวิธีวัดแบบสเกล (Scale) เพื่อให้คะแนนคุณภาพของ
บทเรียนเป็นรายด้าน 
 
3. ผลการวิจัย 
 ตอนที่  1 ผลการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมรู้ เท่าทันสื่อ 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 จากผลการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  จะได้ตัง
รูปภาพท่ี 1 
 
ภาพที่ 1 หลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 

 
  
 ตอนที่  2 ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ 
ลักษณะ

ของ
คะแนน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. ร้อย
ละ 

ค่าระดับ
ประสิทธภิาพ 

คะแนน
ระหว่างเรียน 
คะแนนหลัง
เรียน 

50 
 

50 

40.73 
 

24.38 

1.02 
 

2.73 

80.73 
 

81.27 

 
E1/E2=80.73/81.27 
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 ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้หลักหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทัน
สื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียนของหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดังแสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียนของหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

คะแนน คะแนนเต็ม n x ̄ S.D. t 
ก่อนเรียน 

 
หลังเรียน 

30 
 

30 

50 
 

50 

14.84 
 

24.38 

1.65 
 

2.73 

 
19.84 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรฝึกอบรม
รู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทัน
สื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดัง
แสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทัน
สื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 

รายการประเมิน x ̄  S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านเนื้อหา  
1. การน าเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ 
2. หลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ มกีาร
ออกแบบให้ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน 
3. การแจ้งวัตถปุระสงค์ให้ผู้เรียนทราบ
น่าสนใจ 
4. การแจ้งความคิดรวบยอดของ
เนื้อหาสามารถเขา้ใจได้ง่าย 
5. เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 
6. หลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ มี
ความยากง่ายเหมาะสมกบัผู้เรียน 
7. หลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีสว่นร่วมในการเรียน
ตลอดการเรียน 
8. การใช้ภาษาสามารถสื่อความหมาย
ได้ชัดเจน 
9.หลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ มีการ
ยกตัวอย่างในปริมาณและโอกาสที่
เหมาะสม 
10. หลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ มี
การสรุปเนื้อหาในแต่ละตอนอยา่ง
เหมาะสม 

 
4.56 

 
4.54 

 
4.46 

 
4.60 

 
4.62 

 
 

4.56 
 

4.62 
 
 

4.40 
 

4.54 
 
 

4.68 
 

 
0.36 

 
0.34 

 
0.33 

 
0.40 

 
0.35 

 
 

0.36 
 

0.37 
 
 

0.33 
 

0.34 
 
 

0.39 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 

รวม 4.56 0.36 มากที่สุด 

รายการประเมิน x ̄  S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านกราฟิกและการออกแบบ 
11. ก ารออกแบบหน้ าจอมี ความ
สวยงาม 
12. รูปภ าพ ป ระกอบสามารถสื่ อ
ความหมาย และมีความ 
13. ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม 
14. เสียงประกอบ และเสียงบรรยายมี
ความเหมาะสม ชัดเจน 
15. ความเหมาะสมของเวลาในการ
น าเสนอบทเรียน 
16 มีส่วนชี้แนะหรือให้ความช่วยเหลือ
เมื่อผู้เรียนต้องการ 

 
4.50 

 
4.70 

 
4.32 
4.40 

 
4.70 

 
4.36 

 
0.34 

 
0.40 

 
0.34 
0.33 

 
0.40 

 
0.36 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 

 
มาก 

รวม 4.50 0.36 มากที่สุด 
รายการประเมิน x ̄  S.D. ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านเทคนิค 
  17. หลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ มี
การออกแบบทางเทคนิคที่ดี 
  18.หลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ ใช้
หลักของการออกแบบการสอนที่ดี 
  19.หลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ มี
ความคิดสร้างสรรค์ ใช้แนวคิดใหม่ๆ 

 
4.50 

 
4.42 

 
4.52 

 
0.34 

 
0.33 

 
0.37 

 
มากที่สุด 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

รวม 4.48 0.35 มากที่สุด 
 
 ผลการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิด้าน
เนื้อหา ด้านกราฟิกและการออกแบบ และด้านเทคนิค ดังนี้ ด้าน
เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ มีการสรุปเนื้อหาในแต่ละตอน
อย่างเหมาะสมมีระดับความพึงพอใจ 4.68 มากที่สุด การใช้ภาษา
สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนมีระดับความพึงพอใจมาก 4.40   
ด้ านกราฟิกและการออกแบบรูปภาพประกอบสามารถสื่ อ
ความหมาย และมีความมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4.70
ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสมมีระดับความพึงพอใจมาก 4.32  และ
ด้านเทคนิคหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้
แนวคิดใหม่ๆมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 4.52 หลักสูตรฝึกอบรม
รู้เท่าทันสื่อ ใช้หลักของการออกแบบการสอนที่ดีมีระดับความพึง
พอใจมาก 4.42 ตามล าดับ 
 
4.อภิปรายผล 
 4.1 หลักสูตรฝึกอบรมรู้ เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พบว่ามีประสิทธิภาพ 
80.73/81.27 ซึ่ ง เป็ น ไ ป ต า ม เก ณ ฑ์ ที่ ก า ห น ด ไ ว้ E1/E2 = 
80.73/81.27เพราะผู้วิจัยได้ท าการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่า
ทันสื่อมีลักษณะเชื่อมโยงเนื้อหา ง่ายต่อการใช้งานใช้ตัวอักษรที่อ่าน
ง่าย ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวมีแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับ
เนื้อหา สามารถน าไปใช้สอนเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ลดข้อจ ากัดเรื่องเวลา และสถานท่ี ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง
ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามสะดวกและสามารถทบทวนสิ่งที่ เรียน
มาแล้วได้และสามารถเลือกเรียนล าดับเนื้อหาตามที่ต้องการอีกทั้ง
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ผู้เรียนยังสามารถพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านทาง
ห้ อ งส น ท น า (chat room) ห รื อ ผ่ าน ท างโซ เชี ย ว เน็ ท เวิ ร์ ค 
(Facebook) และผู้สอนยังคอยให้ค าแนะน า แจ้งข่าว ส่งข้อมูลหรือ
ตอบข้อสงสัยของผู้เรียน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ท าให้ผู้เรียนมี
แรงจูงใจ มีความกระตือรือร้นในการเรียนสอดคล้องกับงานวิจัย ที่
กล่าวว่า สื่อการสอนคือ ตัวกลางหรือพาหนะน าความรู้ไปสู่ผู้เรียน
และท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่าง
ดี นอกจากนี้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) รายวิชา การ
แสดงและสื่อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีอิสระต่อการเรียนรู้ของตนเองได้แก่ การศึกษา
บทเรียนล่วงหน้า การทบทวนบทเรียนการประเมินตนเองโดยการท า
แบบฝึกหัดบทเรียนออนไลน์ที่นิสิตสามารถทราบผลคะแนนการท า
แบบฝึกหัดได้ตลอดเวลาอย่างเป็นอิสระ 
 4.2 ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียนของหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทัน สื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิแตกต่างกันอย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้ งไว้ เพราะหลักสูตร
ฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนสามารถถามข้อ
สงสัยและได้รับการตอบกลับจากผู้สอนได้ตามเวลานัดหมาย ส่งผล
ให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นและมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ จีระพร ศิริมา [1] ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง 
การสร้างงานฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์แอคเซส
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการ
ทบทวนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อ 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ท าให้
ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ เรียนรู้ได้
ตามความสามารถของตนเอง มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารหลาย
ช่องทาง เมื่อมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสนทนาถาม-ตอบ กับผู้สอนได้
แบบประสานเวลาตามเวลานัดหมาย หรือสามารถฝากค าถามผ่าน
ทางช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กระดานเสวนา(web 
board) หรือผ่านทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค(Facebook) ให้ผู้สอนตอบ
ภายหลังก็ได้สามารถเรียนซ้ าใหม่ได้หลายครั้งถ้ายังไม่เข้าใจบทเรียน
สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการได้รับความรู้ เพิ่มขึ้น ได้
ทบทวนความรู้เดิม สามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้ไม่รู้สึก
อายเมื่อตอบผิดสอดคล้องกับวิจัยของ สรรประเสริฐ และคณะ 
(Sanprasertand others,2005) [2] ที่ศึกษากับนักศึกษาแพทย์ปีที่
3 พบว่านักศึกษาเกือบทั้งหมด (ร้อยละ91.67)พึงพอใจในการศึกษา
ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เอกสาร
บทเรียน เพราะง่ายและสะดวกในการใช้ใช้เวลาน้อย เข้าใจมากกว่า
น่าอ่านมากกว่า และมีความเครียดในการศึกษาน้อยกว่าซึ่งสามารถ
อภิปรายได้ว่า บทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวัน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft office สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ 
ชาญชัย ยมดิษฐ์ และปรัชญนันท์ นิลสุข [3] ที่พบว่า ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โดยรวมทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 
5. ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิตามที่เสนอไปแล้ว
ข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. หลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับ
ป ริญ ญ าต รี  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏ ชั ย ภู มิ  เห ม าะส าห รั บ
สถาบันการศึกษาที่มีผู้ เรียนหลายกลุ่มและปริมาณมากผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้และท ากิจกรรมเพิ่มเติมในหลังเรียนจะท าให้ผู้เรียน 
และผู้สอนใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน 
 2. หลักสูตรฝึกอบรมรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจะช่วยสร้างความคุ้นเคย
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนด้วยกันเองเพราะสามารถแสดง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางที่เตรียมไว้ในบทเรียนได้หลายช่องทาง
เพราะบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน ก็สามารถแสดง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางอื่นนอกห้องเรียนได้สามารถฝึกทักษะการ
สื่อสารของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการหลักสตูรฝึกอบรมรู้เทา่ทันสื่อ ให้มีการจดั
กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อไม่ให้ผูเ้รียนเกิดความเบื่อหน่ายกับการ
เรียนแบบให้น้องเรยีนแบบเดมิๆ  
 2. ควรมีการหลักสตูรฝึกอบรมรู้เทา่ทันสื่อในหลักสตูรอื่นๆ 
เพื่อน าไปใช้ในการสอนซ่อมเสริม หรือให้ผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียน
ในภายหลัง หรือใช้ในการศึกษาแบบออนไลน ์
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การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต2 

Resource Mobilization for Education in Schools under Roi Et Primary Education 
Service Area 2 

 
นรินทร์  นารีนาถ1 และ สุรศักดิ์  ศรีกระจ่าง2 

 
1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัศรีสะเกษ 
1 Email : narin3706@gmail.com ; 2 Email :saktananont2905@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ   1) เพื่อศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  2)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา และครู เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และ
ขนาดโรงเรียน 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาในโรงเรียนของผู้บริหารและครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 181 คน  และครู จ านวน  
346 คน รวมจ านวน  527  คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ  (Stratified Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F     
 ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก   2. ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดโรงเรียน  โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ส่วน
ประสบการณ์การท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   3. แนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรสนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาส่งเสริมทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบและต่อเนื่อง สร้างภาคีเครือข่ายจัดท าแผนปฏิบัติการ งบประมาณประจ าปี โรงเรียนควรสร้าง
ความเช่ือมั่นกับชุมชนในด้าน  การเรียนการสอนจะท าให้ชุมชนเกิดความศรัทธา และท าให้ระดมเงินทุนต่าง ๆได้ง่ายขึ้น การจัดเก็บข้อมูลวัสดุ 
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
 
ค าส าคัญ : การระดมทรัพยากร 

Abstract 
The purposes of this study were: 1) to study the state of educational resource mobilization of schools under 

Roi Et Primary Education Service Area Office 2,  2) to compare perspectives of school administrators and teachers about 
the mobilization of educational resources for schools under  Roi Et Primary Educational service Area Office 2, classified 
by positions, experiences and school sizes and 3) to study development guidelines and to promote the mobilization of 
resources for school education of school administrators and teachers under  Roi Et Primary Educational Service Area 
office 2. The sample group used in this research consists of 181 school administrators And 346 teachers in total, 527 
people The instrument used for data collection was a rating scale questionnaire with 5 levels. and open-ended 
questionnaire The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. use statistical analysis. 
The research findings were as follows: 1).state of resource mobilization for education of schools under the Roi Et 
Primary Education Service Area office 2 according to the opinions of administrators and teachers The overall and each 
aspect of the operation were in the high level. 2).The comparison of opinions of school administrators and teachers 
towards Mobilizing resources for education of schools under the Office of Roi Et Primary Education Service Area 2 
Classified by position And school size overall, the differences are statistically significant at the 0.01 level. While the work 
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experience was significantly different at the 0.05 level. 3).guidelines for mobilizing resources for education of schools 
under the Office of Roi Et Elementary Education Area 2 Most have the opinion that Every part should be involved in 
systematic and continuous human resource development, create network partners to create action plans annual 
budget schools, should build trust with the community, in teaching and learning will lead to faith in the community, 
and make fund raising easier systematic storage of quality equipment 
 
Keywords : Resource Mobilization 
 

1. บทน า 
 สังคมโลกก็ก าลังเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นสังคมแห่ง
ปัญญา  อยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเกิดองค์ความรู้
ใหม่ๆตลอดเวลา ท าให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลากหลาย
รูปแบบจากหลายช่องทางในยุคไร้พรมแดนนี้ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ท้ังในส่วนที่เป็น 
แรงกดดันภายนอก จากกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ แรงกดดันจากภายใน จาก
สภาวการณ์ และการเปลี่ยนแปลงด้ านโครงสร้างประชากร 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อ
ระบบการศึกษา นอกจากนี้ระบบการศึกษาเองก็มีปัญหาหลาย
ประการที่เกิดจาก ระบบ คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
กฎ ระเบียบ และการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการ
ด าเนินการจัดการศึกษาที่ไม่สนองตอบเป้าหมายการพัฒนาของ
ประเทศจากการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ยังมี
โรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจ านวนมาก และยังมีความแตกต่าง
ของ เกณฑ์การประเมินระหว่างโรงเรียนที่อยู่ในเมืองและนอกเมือง 
โรงเรียนที่อยู่ต่างภูมิภาค โรงเรียน ที่อยู่ต่างสังกัด และโรงเรียน
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จากการที่รัฐต้องรับผิดชอบการจัด
การศึกษาด้วยทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด ค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้งบประมาณ
ส าหรับการพัฒนา คุณภาพการศึกษามีน้อย จ านวนสถานศึกษาที่มี
มาก โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งผลให้คุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างสถานศึกษาในเขตเมืองและชนบท ท้ังสถานศึกษา
ของรัฐและ เอกชนมีความแตกต่างกันมากขึ้น (ส านักงานปฏิรูป
การศึกษา. 2545) [1] 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 39  ระบุ
ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ  งบประมาณการบริหารงานบุคล และการบริหารงานท่ัวไป
ไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามก าหนดในกฎกระทรวง จะเห็นได้ว่าเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนจะเป็นหน่วยรองรับการกระจายอ านาจการ
บริหาร และการจัดการศึกษา ดังนั้นส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจึง
ต้องก าหนดงานภายใต้หลักการกระจายอ านาจที่จะท าให้การบริหาร
การศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งได้ระบุว่า
การระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาไว้ใน  หมวด 7 ให้
มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลใน

ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยน าประสบการณ์ความ
รอบรู้ความช านาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้
เพื่ อให้ เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิด ชูเกียรติ
ผู้สนับสนุนการจัดการศึกษาและใน หมวด 8 ทรัพยากรและการลง
ทุนการศึกษา  มาตรา  58  ระบุว่า  ให้มีการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  
เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการ  สถาบันสังคมอื่นและต่างประเทศมาใช้ในการจัด
การศึกษา  ดังนี้  1. ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดม
ทรัพย์ยากรเพื่อการศึกษาโดยอาจจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 2. ให้บุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  ระดมทรัพย์สินและ
ทรัพยากรอื่นให้แก่โรงเรียนตามความเหมาะสมและความจ าเป็น
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2553) [2] 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น  
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอบเขต หากสามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
และสถานศึกษาจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  ซึ่งมีปัจจัยหรือการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาที่ส าคัญ ได้แก่  แนวนโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐสู่การส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ครู ที่มี
ต าแหน่ง  ประสบการณ์และขนาดโรงเรียน ต่างกันอย่างไร  เพื่อน า
ผลที่ได้จากการศึกษาเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน  
หน่วยงานการศึกษา  องค์กร  หรือบุคคลทั่วไปท่ีสนใจในการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2 ที่จะน าไปพัฒนา
การศึกษาของประเทศชาติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัยของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2   

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
62ภาคบรรยาย



 

 

 

  2. เพื่อเปรียบเทียบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน 
และขนาดโรงเรียน 
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 
3. สมมุติฐานของการวิจัย 
 ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่มีต าแหน่ง  ประสบการณ์การ
ท างานและขนาดโรงเรียนต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2  แตกต่างกัน 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  4.1.1 ประชากร 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด  เขต 2  จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 336  คน 
และครู 3,370  คน รวมทั้งสิ้น จ านวน  3,706  คน  จากโรงเรียน
จ านวน  336  โรงเรียน และ 1 สาขา 
  4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดไว้  คือ  
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  2  จ านวน  527  คน  ผู้วิจัย
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)[3] 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 181 คน  ครู  จ านวน  
346  คน   โดยการสุ่ มตั วอย่ างแบบแบ่ งช้ัน ภูมิ   (Stratified 
Random Sampling) และการเทียบสัดส่วนและก าหนดให้โรงเรียน
เป็นหน่วยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  181  โรงเรียน  
 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  4.2.1  ตัวแปรต้น  (Independent Variables) ได้แก่ 
ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน แยกเป็น 
    4.2.1.1   ต าแหน่ง 
    4.2.1.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
    4.2.1.1.2 ครู 
   4.2.1.2  ประสบการณ์การท างาน 
    4.2.1.2.1 น้อยกว่า  5  ป ี
    4.2.1.2.2 5 – 10  ปี 
    4.2.1.2.3 มากว่า  10  ป ี
   4.2.1.3  ขนาดโรงเรียน ตามเกณฑ์การจ าแนก
ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ 
    4.2.1.3.1 ขนาดเล็กมีนักเรยีนไมเ่กิน 
120 คน 

    4.2.1.3.2 ขนาดกลาง  มีนักเรียน
ตั้งแต่ 121 – 600 คน 
    4.2.1.3.3 ขนาดใหญ่  มีนักเรียนตัง้แต่ 
601 ข้ึนไป 
    4.2.2  ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)  ได้แก่  
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  ใน  4  ด้าน 
(วิจิตร ศรีสะอ้าน) [4] ดังนี้   
   4.2.2.1 ด้านทรัพยากรบุคลคล 
       4.2.2.2 ด้านทรัพยากรเงินทุน 
   4.2.2.3 ด้านทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ 
   4.2.2.4 ด้านทรัพยากรการบริหารจัดการ 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิจัย 
เชิงส ารวจ(Survey Research Method) และวิธีการเก็บข้อมูล  
ด้วย แบบสอบถาม(Questionnaire)ปลายปิดและปลายเปิด แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้    

  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ประกอบด้วย  ต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างาน  
และขนาดโรงเรียน 
  ตอนท่ี  2  สอบถามเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา โดยผู้วิจัยได้น ากรอบในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  และครู โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2 ก าหนด
ตามกรอบแนวคิดของวิจิตร  ศรีสะอ้าน [4] และการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาที่ระบุไว้ในแต่ละด้านมาสร้างให้ผู้ตอบแบบสอบถาม  
รวม  39 ข้อค าถาม  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ  ของลิเคริท  (Likert)   
  ตอนที่  3  เป็นค าถามปลายเปิด  สอบถามแนวทาง
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในโรงเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2   
 5.1 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

5.1.1 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ความเหมาะสม
ของการใช้ภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหา  น าแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.1.2 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว  เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ความเหมาะสมของการใช้ภาษาและความ
ครอบคลุมของเนื้อหา  โดยมีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  
จ านวน  5  ท่าน   

5.1.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  เพื่อ
ตรวจสอบการใช้ภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหา  โดยหาดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับความมุ่งหมายของการวิจัย  
แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า  IOC  ตั้งแต่  .50  ขึ้นไป   

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
63ภาคบรรยาย



 

 

 

5.1.4 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้ว  ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กับประชากรที่ต้องการท าการวิจัย  ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครู โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด  เขต 2  จ านวน  50  คน  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จากนั้นน า
แบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก  โดยใช้วิธีหาค่า
อัตราส่วนวิกฤต  t  เป็นรายข้อตามวิธีการของ  t-test  ได้ค่าอ านาจ
จ าแนกระหว่าง  .46 - .87  และวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น  โดยใช้
สูตรการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s  
Alpha  Coefficient)  บุญชม  ศรีสะอาด [5] พบว่าแบบสอบถามมี
ค่าความเชื่อมัน  เท่ากับ  .98 
  5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
และแปลความหมายของข้อมูล  ดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่  และหาร้อยละ  น าเสนอเป็นตาราง
ประกอบความเรียงท้ายตาราง 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาใน
โรงเรียน  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา และครู จ าแนกตาม  
ต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  2  กลุ่มที่
เป็นอิสระต่อกัน   (Two  independent  sample  test)  และ
ประสบการณ์การท างาน  ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
(One-way  Analysis  of  Varriance)  เมื่อพบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยวิธี
ของเซฟเฟ่  (Seheffe’  Method)   
 ข้อเสนอแนะวิธีการการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาใน
โรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด  ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  (Content  Analysis)  โดย
การจัดค าตอบเข้าประเด็นเดียวกันแล้วแจกแจงความถี่  หาค่าร้อย
ละเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียงสถิติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
6. ผลการวิจัย 
ตาราง ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาของโรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2  ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า  โรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านทรัพยากรการบริหาร
จัดการ รองลงมา คือด้านทรัพยากรบุคคล  และด้านทรัพยากรวัสดุ 
อุปกรณ์ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านทรัพยากรเงินทุน 
7.สรุปผลการวิจัย 
 7.1 ผลการศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2  ในภาพรวม พบว่า  โรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านทรัพยากรการ
บริหารจัดการ รองลงมา คือด้านทรัพยากรบุคคล และด้าน
ทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ทรัพยากร
เงินทุน   
 7.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู ที่มีต่อการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน 
 7.2 .1 การเปรียบ เที ยบความคิด เห็นของผู้ บริห าร
สถานศึกษา และครู ที่มีต่อการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2  จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ  0.01   
 7.2 .3 การเปรียบ เที ยบความคิด เห็นของผู้ บริห าร
สถานศึกษา และครู ที่มีต่อการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2  จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ  0.01 
 7.2 .3 การเปรียบ เที ยบความคิด เห็นของผู้ บริห าร
สถานศึกษา และครู ที่มีต่อการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ  0.01 
 7.3 ผลการวิเคราะห์ เนื้อหาข้อมูลปลายเปิดเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา และครู โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2 
สรุปได้ดังนี้ 
  7.3.1 ด้านทรัพยากรบุคคล  รัฐควรจัดสรร
งบประมาณหรือทรัพยากรบุคคลจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความ
ช านาญ ให้เหมาะสมกับขนาดโรงเรียนสอนตรงตามเอก ระดม
ทรัพยากรจากชุมชน ตั้งเป็นกองทุนหาเงินมาจ้างบุคลากรเพิ่ม จัด
อบรมและประชุมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดมีประสิทธิภาพการ
พัฒนาส่งเสริมทุกฝ่ายทุกหน่วยงานต้องจริงใจโดยเฉพาะภาครัฐควร
ส่งเสริมพัฒนาเป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้างภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษากับหน่ วยงาน องค์กรบุคคลควรให้มี การประชุม

  
การระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา 

ระดับการ
ปฏิบัต ิ แปล

ผล 
 S.D. 

1 ด้านทรัพยากรบคุคล 4.22 0.64 มาก 
2 ด้านทรัพยากรเงินทุน 4.12 0.70 มาก 
3 ด้านทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ ์ 4.21 0.71 มาก 
4 ด้านทรัพยากรการบรหิารจดัการ 4.26 0.70 มาก 
 รวม 4.20 0.64 มาก 
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คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ควรมีกองทุนหรือหน่วยงานคอยส่งบุคคลที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยสอน
ในโรงเรียนที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ   
  7.3.2 ด้านทรัพยากรเงินทุน  ควรมีการจัดท า
แผนงบประมาณประจ าปีเพื่อเป็นแนวทางและจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสมควรให้การลดภาษีจากการบริจาคเงินเพื่อส่งเสริม
การศึกษาของสรรพากร ช่วยสร้างแรงจูงใจในการบริจาคสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อระดมทรัพยากร
เงินทุนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมทุกองค์กร อยากให้หน่วยงานต้น
สังกัดจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพียงพอไม่ต้องระดมทรัพยากร ซึ่ง
รัฐควรจัดสรรเงินอุดหนุนให้เหมาะสมกับผู้เรียนงบประมาณให้
เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน การจัดผ้าป่าศิษย์เก่าควรมี
กองทุนหรือมูลนิธิช่วยสนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาด
แคลนให้มีการระดมทรัพยากรทุกปีเพื่อให้การบริหารจัดการง่ายขึ้น
ควรจัดท าการระดมทุนทุกปีให้เป็นประเพณีประจ าปี โดยก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  7.3.3 ด้านทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์  ควรมีวัสดุ 
อุปกรณ์ ในการส่งเสริมสนับสนุนในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เพิ่ม
วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อจ านวนบุคลากรในโรงเรียนอยากให้มี
อุปกรณ์ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนที่มากกว่าปัจจุบันให้เด็ก
นักเรียนได้รับประสบการณ์ ตรงจัดให้มีแผนปฏิบัติการอย่าง
สม่ าเสมอการขอรับบริจาคจากหน่วยงานเอกชน ในท้องถิ่น ห้างร้าน 
องค์กรในเขตพื้นที่และผู้สนับสนุนทุกองค์กรต้องร่วมกันระดมอย่าง
จริงจังต่อเนื่องชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสร้าง
เครือข่ายกับผู้บริหารจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ระดมทรัพยากรวัสดุและอุปกรณ์ ควรจัดสรรและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์อย่างเป็นระบบควรจัดสรรทรัพยากรด้าน
วัสดุอุปกรณ์ สื่ อการเรียนการสอนให้ เพี ยงพอ และเน้นการ
บ ารุงรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานทางโรงเรียนต้องแจ้งข้อมูลวัสดุ
อุปกรณ์ที่ทางโรงเรียนต้องการเพื่อน าเสนอต่อทุกภาคส่วนเพื่อขอ
ความสนับสนุนช่วยเหลือ 
  7.3.4 ด้านทรัพยากรการบริหารจดัการ  สรา้ง
เครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนชุมชนต้องมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการเพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจดัการการระดม
ทรัพยากรในด้านต่าง ๆควรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อหาแนวทางต่าง ๆ ร่วมกันทุกด้านประชุมคณะครูและบุคลากร
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพ่ือเปน็แนวทางในการพัฒนาอยากให้
ผู้บริหารใช้เทคนิคบริหารจัดการโรงเรียนอย่างยตุิธรรมเห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนอ่ืนใด มุ่งเป้าหมายสมัฤทธ์ิผลทางด้านการ
จัดการในทุก ๆ หน่วยงานรัฐควรส่งเสริมการอบรมการบริหาร
จัดการให้กับผู้บริหารทุกด้านส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้คูคุ่ณธรรม 
และชัดเจนในทิศทางการบริหารสร้างความเช่ือถือ ซื่อสัตย์ พูดจริง
ท าจริงให้เห็นอย่าสร้างภาพอย่างเดียวร่วมกันบริหารจัดการให้เกิด
ความรูส้ึกว่ามีส่วนเป็นเจ้าของ ผู้บริหารกับครูต้องเป็นหลักให้อ านาจ
บริหารอย่างเต็มที่มีแผนปฏิบตัิงานและนิเทศติดตามอย่างเข้มแข็ง 
 
 

8.อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพบว่าการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2  
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบตามจ าแนก
ตามต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน ท้ังกรณี
รายด้าน รายคู่มีนัยส าคัญทางสถิติแตกต่างกัน ซึ่ งเป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก  
 (1) ผลการศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  
เขต 2 รายด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนด
ไว้ว่าให้บุคคล ชุมชน และสังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อีก 
 
ทั้งโรงเรียนยังต้องอาศัยปัจจัยทางทรัพยากรหลายด้านมาช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการในโรงเรียน โดยเฉพาะปัจจัยด้านทรัพยากร
บุคคล ด้านทรัพยากรการเงินทุน ด้านทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์  และ
ด้านทรัพยากรบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [6] มาตรา 
50 (4) ก าหนดหน้าที่ที่ทุกคนต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545จึงย่อมเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้อง
จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา ส าหรับเงินค่าใช้จ่ายส่วนอื่นทาง
การศึกษาของบุตรหลานยังต้องเป็นหน้าที่ของครอบครัว หรือพ่อแม่
ผู้ปกครองที่จะต้องสนับสนุนบุตรหลาน แต่เนื่องจากฐานะของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ยังแตกต่างกันทั้งในเมือง และชนบท ความยากจนของคน
ไทยในปี พ.ศ.2558 ยังมีฐานะยากจนถึง 4.8 ล้านคน ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 [7] ขณะที่ส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่มีอาชีพด้านเกษตรกรรม ในชนบทร้อยละ 40 มีฐานะต่ ากว่า
เส้นยากจนของประเทศ วิษณุ อรรถวานิช อ้างถึงใน การเงินธนาคาร
, ออนไลน์ 30 พฤษภาคม 2561[8] จึงมีกลุ่มนักเรียนวัยการศึกษา
ภาคบังคับที่เป็นบุตรหลานของกลุ่มคนยากจนดังกล่าวจ าต้องได้รับ
การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาด้านการเงินหรือทุนเป็น
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่รัฐ
สนับสนุนด้านค่าเล่า เรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือ เสื้อผ้า 
กิจกรรมสนับสนุนผู้เรียน และค่าพาหนะเดินทางบางส่วน  แต่
เนื่องจากการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษามีความ
แตกต่างกันทางด้านบริบท ขนาด และสังกัดของสถานศึกษา ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและภาวะผู้น าของผู้บริหารการ
วางแผนที่ดี การก าหนดวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรที่
ชัดเจน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนการกระจายความ
รับผิดชอบ การมีบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กรที่สนับสนุนการระดม
ทรัพยากรที่ชัดเจนการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ตลอดจนการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล
ให้กับผู้สนับสนุนทรัพยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ ที่เป็น
ปัจจัยส าคัญในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามาใช้ประโยชน์ให้
ได้มากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ  รุ่ง แก้วแดง [10] กล่าวว่า
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การระดมสรรพก าลังทุกส่วนในสังคมเพื่อการศึกษา ทุกส่วนของ
สังคม ทั้งครอบครัว ชุมชน รัฐ เอกชน องค์กรเอกชน สื่อมวลชน 
จะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการศึกษาทุก
ขั้นตอน แทนการผลักดันภาระให้เป็นความรับผิดชอบของรัฐเพียง
ฝ่ายเดียว แต่รัฐต้องมีเจตจ านงแน่วแน่ท่ีจะสนับสนุนการลงทุน และ
สร้างโอกาสให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง เพราะการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ เป็น
โครงสร้างพื้นฐานทางสติปัญญาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลและ
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดย
ส่วนรวมด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธิวรรณ ตันติรจนา
วงศ์ [9] ได้กล่าวถึงความส าคัญของทรัพยากร ทางการศึกษาเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งการศึกษาต้องใช้สิ่ง
สนับสนุน อ านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ 
เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูล สารสนเทศ ถ้าปราศจากทรัพยากรพื้นฐาน
เหล่านี้การบริหารจัดการศึกษาจะเกิดขึ้นไม่ได้ ทรัพยากรการศึกษา
ท าให้สถานศึกษามีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพราะมีการ
ปรับปรุงการใช้ทรัพยากร การศึกษาในภารกิจงานของโรงเรียน ท า
ให้มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ทันสมัยมีอิสระ คล่องตัว
เนื่องจากมีระบบข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีในการติดตาม 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ของสถานศึกษาอีกท้ังยังเป็นประโยชน์
ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษา ในภาพรวม
และในระดับสถานศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม
จากทุกส่วน ของสังคมโดยการระดมทรัพยากรทุกด้าน ดังนั้น ผล
การศึกษาข้างต้นจึงท าให้ ผู้บริหารและ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มี
สภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ระดับมากทุกด้านสอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลวรรณ วงศ์จ าปา 
[10] ได้ท าการวิจัยเรื่องการระดมทรัพยากร เพื่อการบริหาร
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ าเภอนาแก สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
 (2) จากการศึกษาพบว่าด้านทรัพยากรการบริหารจัดการ  
เป็นด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุดกว่าด้านอื่นทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 มีการรวบรวมข้อมูลสถิติจากวิธีการหรอืกระบวนการ
ที่พัฒนาการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ
อย่างเป็นระบบ  โรงเรียนก าหนดนโยบายในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา  เพื่อการบริหารโรงเรียนอย่างชัดเจน และมีระบบการ
บริหารงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เพื่อการบริหาร
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรีชา 
คัมภีร์ปกรณ์  [12] กล่าวว่า หลักประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรสิ่งที่ต้องค านึงให้มากที่สุดในขณะที่ทรัพยากรมีจากัด 
ได้แก่ การมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิภาพในการบริหารนี้จะ
รวมทั้งประสิทธิภาพในการจัดสรร ประสิทธิภาพในการนาไปใช้ เป็น
ต้น ผู้บริหารในฐานะที่รับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรทั้งปวง 
จะต้องพิจารณาหาแนวทางในการบริหารว่า ขณะที่เรามีทรัพยากร
จากัดนั้น เราจะใช้ทรัพยากรอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด

และสอดคล้องกับงานวิจัยของสังวาล วุฒิเสลา [13] ได้ศึกษาเรื่อง
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 5 โดยภาพรวม มีการ
บริหารงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุดคือ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรงบประมาณรองลงมาคือ ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร
สถานที่  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการบริหาร
ทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ ตามล าดับที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา เห็นความส าคัญของการระดมทรัพยากร
เพื่ อการศึกษา ซึ่ งเป็นองค์ประกอบส าคัญ  เพราะการระดม 
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้
สถานศึกษามีความพร้อมและความ คล้องตัวในการจัดการเรียนการ
สอนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
 (3) ผลการศึกษาเปรียบเทียบตามต าแหน่ง  ในภาพรวม
และรายด้านพบว่า  ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านผู้บริหารและ
ครู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในทุกด้าน  
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในสภาพการระดมทรัพยากร ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
บทบาทหน้าที่บริหารโรงเรียนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด งานตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ ค าสั่ง
ต่าง ๆ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่จะต้องบริหารจัดการทุก
เรื่องของกิจการในโรงเรียนซึ่งไม่ว่าข้อมูลบุคลากร สถานะการเงิน 
ข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ของโรงเรียน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดผู้บริหารคือผู้รู้
ลึกซึ้งที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ติดต่อประสานงานส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการระดม
ทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษา ส่วนครูผู้สอนนั้นโดยต าแหน่ง
หน้าที่คือผู้ที่ท าหน้าที่สอนนักเรียนอยู่ในโรงเรียนนั้น ๆ มีส่วนช่วย
กิจการของโรงเรียนให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วก็
ตามแต่ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้รับรู้การบริหารงานเป็นบางส่วนท าให้
อาจมีความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยกว่า
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมศักดิ์ ศรีสันติสุข 
[14] กล่าวว่าทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่อธิบาย ให้เห็นถึงระบบ
ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันและกัน และพัฒนาการของสังคมที่พยายาม
สร้างสรรค์ กระบวนการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความ
จ าเป็น พัฒนาการอย่างหนึ่งที่สังคม สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการเผชิญกับ
ปัญหาและความจ าเป็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น คือ การพัฒนาเครือข่าย
ความ ร่วมมือ ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวนี้ ส่วนหนึ่งช่วยอธิบายให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะทางโครงสร้าง โดยพาร์สันได้อธิบายให้เห็น
ถึงวิธีการศึกษากลุ่มท าหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งตามทฤษฎีของพาร์สันมี
ขั้นตอน ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) ระบบต่าง ๆ จะสามารถด ารงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ มีการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้มี ประสิทธิผล กล่าวคือ ต้องศึกษาว่าอะไรคือ
ลักษณะจ าเป็นในระดับต่าง ๆ ในการพัฒนากลุ่ม 
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 2) ต้ องศึ กษาความสัมพันธ์ ใน เชิ งโครงสร้ าง และ
กระบวนการในการปฏิบัติ  หน้ าที่ ตามความจ าเป็นที่จะต้อง
ตอบสนอง 
 3) ถ้าไม่สามารถตอบสนองความจ าเป็นได้ จะต้องหากลไก
อื่นมาทดแทน เพื่อให้ระบบ สามารถท างานได้ตามปกติอย่างมี
ประสิทธิผล 
 4) ต้องศึกษาและพัฒนาโครงสร้างที่จะท าให้ระบบ
สามารถท างานได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกมล ฉายาวัฒนะ [15] ได้กล่าวว่า 
ผู้บริหารต้องมีบทบาทในการระดมทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยก าหนดนโยบายให้องค์กรน าทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ 
ให้มากที่สุด จัดประชุมสัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรใน
ท้องถิ่น จัดนิเทศภายใน เกี่ยวกับการน าทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้
สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้บริหารต้องรู้จักแหล่งทรัพยากร และมี
บทบาทในการบริหารทรัพยากร อันเป็นประโยชน์จากทรัพยากร ได้
สูงสุด สิ้นเปลือง ทรัพยากรน้อยที่สุด เกิดความเสมอภาคเป็นธรรม
และใช้ทรัพยากรได้เหมาะสม โดยต้องเป็นผู้จัดท า แผนการใช้
ทรัพยากร จัดสรรทรัพยากร ใช้ทรัพยากร ควบคุมการใช้ทรัพยากร
และประเมินการใช้ ทรัพยากร ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นผู้มีหน้าที่ หลัก 
ในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา โดยครูผู้สอน เป็นบุคลากรที่
มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาเป็นทรัพยากรภายในสถานศึกษา 
 (4) ผลการศึกษาเปรียบเทียบตามประสบการณ์การท างาน
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2   ในภาพรวมพบว่า ด้านทรัพยากรบุคคล  ด้านทรัพยากรวัสดุ
อุปกรณ์  และด้านทรัพยากรการบริหารจัดการ  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซี่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นรายคู่ ที่ เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 
ปี บางส่วนไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการระดมทรัพยากร
เท่าที่ควร อาจมีลักษณะสังคมความเป็นอยู่  และภาระหน้ าที่ 
แตกต่างกันส่งผลท าให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  ส่วนผู้บริหาร
และครูที่มีประสบการณ์การท างาน 5 -10 ปีหรือประสบการ์ท างาน 
มากกว่า 10 ปี นั้นแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์การท างานมีผลต่อ
การบริหารงานทรัพยากรทางการศึกษาได้ โดยต้องมีการวาง
แผนการท างานเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา มีการกระจายอ านาจการบริหารไป
ยังหัวหน้าฝ่ายหรือกลุ่มงาน  มีการก าหนดนโยบายต่าง ๆเพื่อให้การ
บริหารงานทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอต่อความต้องการและ
เกิดประโยชน์ สูงสุดทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทรัพยากรเงินทุน  ไม่แตกต่างกัน
อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
และแผนระดมทรัพยากรด้านเงินทุน โรงเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชนประชุมวางแผนร่วมกัน 

เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากรเงินทุน และโรงเรียน
ร่วมมือกับชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมระดมเงินทุนสนับสนุนโครงการต่าง 
ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเบญจ วรรณ อุไรรัตน์ [16]  ที่ได้
ศึกษาเปรียบเทียบการระดมทรัพยากรเพื่ อใช้ในการบริหาร
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประสบการณ์ด้านการ
ท างานของผู้บริหารโรงเรียนไม่มีผลต่อการระดมทรัพยากร ไม่ว่า
ผู้บริหารจะมีประสบการณ์มากหรือประสบการณ์น้อยสามารถสร้าง
กลวิธีการในการระดมทรัพยากรให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
และสภาพชุมชนได้ และผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างมนุษย
สัมพันธ์และสร้าง แรงจูงใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การสนับสนุน
โรงเรียนในด้านต่าง ๆ ได้ (5) ผลการศึกษาเปรียบเทียบตามขนาด
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2   พบว่าโดยรวมและรายด้านทุกด้าน  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สภาพและบริบทของสถานศึกษาท้ัง 
3 ขนาด ไม่เหมือนกันรวมถึงปัจจัยอื่น ๆเช่น จ านวนบุคลากร 
จ านวนนักเรียน งบประมาณ อาคารสถานที่ สภาพเศรษฐกิจของ
ชุมชน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดเก็บข้อมูล  สรุปและประเมินผลการ
ระดมทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านทรัพยากรเงินทุน ด้านทรัพยากร
วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง การจัดท าและรายงานผลการระดมทรัพยากรและการใช้
ทรัพยากรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  
ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้องทราบที่แตกต่างกัน จึงท าให้โรงเรียนแต่ละ
ขนาดมีเหตุผลและมีข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของประเสริฐ วงศ์เสนา [17] ได้ท าการวิจัยเรื่องสภาพการระดม
ทรัพยากร ในท้องถิ่นเพื่อการบริหารการศึกษา สถานศึกษาขั้ น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
ผลการวิจัยเปรียบเทียบ ตามขนาดของสถานศึกษาพบว่าครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อสภาพการ
ระดมทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อการบริหารการศึกษาสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 (5) ผลการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในโรงเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2  โดยภาพรวมจะเน้นไปที่การระดม
ทรัพยากรด้านเงินทุนเป็นส่วนมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเงิน
สามารถน าไปใช้จ่ายได้ทุกรูปแบบ ส่วนรูปแบบวิธีการระดม
ทรัพยากรก็มีข้อเสนอแนะอยากให้โรงเรียนมีการวางแผนในการ
บริหารจัดการ ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กร ชุมชน ได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีการนิเทศติดตามผลการพัฒนา
การศึ ก ษ าอย่ า ง เป็ น ระบ บ   โร งเรี ย น จั ดท าแล ะราย งาน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนให้ได้ทราบโดยทั่วกัน 
9.ข้อเสนอแนะ 
 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยภาพรวมมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
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 ด้านทรัพยากรบุคคล โรงเรียนควรเชิญวิทยากร
ภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
โรงเรียนควรรายงานผลการระดมทรัพยากรด้านบคุลากรให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ โรงเรียนต้องมีจัดเก็บข้อมูล  สรปุและประเมินผลการระดม
ทรัพยากรด้านบคุลากรอย่างเป็นระบบ 
 ด้ านท รัพยากรเงินทุน  โรงเรี ยนควรรายงาน
งบประมาณและความจ าเป็นต่อการบริหารโรงเรียน ให้หน่วยงานต้น
สังกัดได้รับทราบสถานะที่เป็นปัจจุบัน จัดท าข้อมูลแหล่งงบประมาณ
จากภายในและภายนอกชุมชนที่สามารถระดมความช่วยเหลือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นระบบและครบถ้วน โรงเรียนควร
จัดเก็บข้อมูล  สรุปและประเมินผลการระดมทรัพยากรด้าน
งบประมาณอย่างเป็นระบบ  
 ด้านทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์  โรงเรียนควรส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง
และชุมชนร่วมกันก าหนดแนวปฏิบัติในการระดมทรัพยากรวัสดุ  
อุปกรณ์จากแหล่งต่าง ๆ  ท้ังหน่วยงานราชการและเอกชน โรงเรียน
มีการจัดเก็บข้อมูล  สรุปรายงานและประเมินผลการระดมทรัพยากร
และการด้านวัสดุ  อุปกรณ์   อย่างเป็นระบบ  ด าเนินการตาม
แผนการระดมทรัพยากรด้านวัสดุ  อุปกรณ์   ได้ครบถ้วนและ
ต่อเนื่อง  
  ด้านทรัพยากรการบริหารจัดการ โรงเรียนควร
ด าเนินงานตามแผนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เพื่อการ
บริหารโรงเรียนตามแผนที่วางไว้ มีการนิเทศติดตามผลการพัฒนา
การศึกษาอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนจัดท าและรายงานผลการระดม
ทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1) ควรศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 2) ศึกษาแนวทางพัฒนาการและส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นการเฉพาะเพื่อการสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ตรงประเด็นมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

                การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนรายวิชาการพัฒนา
หลักสูตร ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิค KWDL 2) เพื่อศึกษาทักษะการคิดของนักศึกษาปริญญาตรี โดยใช้เทคนิค KWDL ที่
เรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร  2.1) นักศึกษาปริญญาตรีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดและมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  2.2)  นักศึกษาปริญญาตรีมีทักษะการคิด
แก้ปัญหา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดและมีคะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เทคนิค KWDL กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
นักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน  57 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 1)แผนการเรียน
การสอนโดยใช้เทคนิค KWDL 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 4) แบบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหา 
และ 5) แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิค KWDL สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย Mean 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation ร้อยละ และสถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระต่อกัน t-test dependent ผลการวิจัยพบว่า 1)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาปริญญาตรี ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคะแนนเฉลี่ย 23.46 คิดเป็นร้อยละ 78.20  ผ่านเกณฑ์  54  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  94.74  นักศึกษามีทักษะการคิดแก้ปัญหา มีคะแนนเฉลี่ย 23.59 คิดเป็นร้อยละ 78.63  ผ่านเกณฑ์  53  คน  คิดเป็นร้อยละ  92.98  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิค KWDL โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (  =4.36,S.D. = 0.15) 
ค าส าคัญ  ทักษะการคิดวิเคราะห,์ ทักษะการคิดแก้ปัญหา, เทคนิค KWDL  
 

Abstract 
  

The Objectives of this research were to 1) compare the achievement of the undergraduate students in Curriculum 
Development course between pretest and posttest by using KWDL technique. 2) study thinking skill of the 
undergraduate students as follows: (2.1) Critical thinking skill pass the criteria of 70 percent of the total of students and 
having a process score of not less than 70 percent of the full score (2.2) Problem solving skill pass the criteria of70 
percent of the total of students and have Problem solving skill less than 70 percent of the full score3) study student’s 
satisfaction towards KWDL technique. The sample group was57 undergraduate student sat department of English, 
Faculty of Education who were studying in first semester of the academic year 2019.The research instruments drawn for 
this study were 1) nine learning plans in Curriculum Development course by using KWLD technique, 2) a 30-item 
learning achievement test in 5 multiple choice form, 3) Critical thinking skill test, 4) Problem solving skill test and 5) a 
20-item questionnaire on the satisfaction of students towards learning by using KWLD technique. The data were 
analyzed by using percentage, mean, standard deviation and t-test dependence 

The result of this research were as follows: 1.The learning achievement in Curriculum Development course 
appeared that the mean of students’ score after learning was higher than before at the statistically significant level of 
.05. 

2. Critical thinking skill of undergraduate students have an average of 23.46 and 78.20 % passing the criteria 54 
of the total number of students, has a process score of 94.74%  

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
69ภาคบรรยาย



 
 

 

3. Problem solving skill of undergraduate students have an average of 23.59and 78.63 % passing the criteria 53 
of the total number of students,  has a process score of 92.98%  

4. Students' satisfaction towards learning by using KWLD technique is at a high level ( =4.36, S.D.=0.15) 
Keywords: Critical thinking skill, Critical thinking skill, KWLD technique 
 
1. บทน า 

การศึกษาเป็นหัวใจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรของ 
ประเทศ  เพื่อน าไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะให้มีความพร้อม
ส าหรับการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 (ชวนี 
ทองโรจน์, 2557)[1] ซึ่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการเตรียม
บุคคลไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน 
และคาดไม่ถึง โดยต้องเป็นบุคคลที่ใช้ความรู้และพร้อมเรียนรู้ ไม่ว่า
จะประกอบสัมมาชีพใด (วิจารณ์ พานิช, 2555)[2] การจัดการศึกษา
ต้องสร้างให้บุคคลประสบความส าเร็จ นโยบายการศึกษาแห่งชาติของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2555 – 2559 คือปฎิรูปการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ พัฒนาสังคมของการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความรู้และความคิด กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 เพื่อ
เป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการ
รับรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. 2558)[3] 
 บริบทการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลง 
ผู้สอนต้องมีการปรับตัว พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อสถานการณ์
ในปัจจุบัน ต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีควาวมรู้ 
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของการท างานในอนาคต ทักษะการ
คิด เป็นกลไกที่ใช้ในการเรียนรู้และแยกแยะสิ่งที่ดีและไม่ดี  ดังนั้น
การคิดจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต ทักษะการ
คิดเป็นทักษะที่ส าคัญในศตวรรตที่ 21  ที่สถาบันทุกระดับควรต้อง
ปลูกฝัง เพื่อให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดโดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษา และเป็นคุณลักษณะหนึ่งท่ีต้องส่งเสริมคนไทย 
     การคิดจึงเป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริมให้มีอยู่ในคุณลักษณะอันเป็น
ศักยภาพของคนไทย สอดคล้องกับทิศนา  แขมมณี  (2547)[4] ที่
กล่าวว่า การคิดเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ส าคัญที่สุดที่จะมีผลและ
รากฐานของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่ละบุคคลในการด าเนินงาน
ของสังคม ถ้าคนแต่ละคนคิดดี คิดถูกต้องคิดเหมาะสม การด าเนิน
ชีวิตของคนและความเป็นไปของสังคมก็จะด าเนินไปอย่างมีคุณค่าสูง  
ทักษะที่ส าคัญที่สุดในการด ารงชีวิต คือ ทักษะการคิดและทักษะชีวิต 
เพื่อจะได้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสันติสุขในสังคมโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน อีกทั้งทักษะและความสามารถ
ในการคิดยังส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติในทุกด้านอีกด้วย (วัชรา 
เล่าเรียนดี, 2554)[5] ซึ่งการคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส าคัญของการ
เรียนรู้และการด าเนินชีวิต  บุคคลที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์จะมีความสามารถในด้านอื่น ๆ 
           ทักษะการคิดการแก้ปัญหา นับเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่
เยาวชนในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน

คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาด้วยการแยกแยะข้อมูลข่าวสาร 
ปัญหาและสถานการณ์ รอบตัว วิพากษ์  วิจารณ์  และประเมิน
สถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา 
สาเหตุของปัญหา หาทางเลือก และตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ จึงเป็นหน้าที่ของผู้สอนโดยตรง (Goldstein. 
1949) [8] ที่ควรฝึกให้ผู้เรียนสังเกต และหาแนวทางการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง รู้จักคิด รู้จักพิสูจน์ หาข้อสรุป และเห็นคุณค่าของการ
แก้ปัญหา ด้วยการจัดสถานการณ์ที่ยั่วยุให้นักเรียนใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา 
   ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการ
สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด โดยเฉพาะการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิด เพื่อน าไปประยุดต์ใช้ในอนาคตและมีคุณภาพ จึงได้ท าการวิจัย
การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด(การคิด
วิเคราะห์และการคิดแก้ปัญหา) โดยใช้เทคนิค KWDL  โดยเช่ือว่า
การจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบKWDL เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างมีขั้นตอน 
และละเอียดรอบคอบ ท าให้นักเรียนเข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจน 
และหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายซึ่งเป็นผลให้นักเรียนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการคิด
ตามล าดับขั้นตอนของทฤษฎีที่ เหมาะสม จะสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะการคิด(การคิดวิเคราะห์
และการคิดแก้ปัญาได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ปริญญาตรีที่เรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้เทคนิค KWDL  

2. เพื ่อศึกษาทักษะการคิดของนักศึกษาปริญญาตรี 
โดยใช้เทคนิค  KWDL ที ่เร ียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูต ร  
ดังนี้ 

2.1 นักศึกษาปริญญาตรีมีทักษะการคิดวิเคราะห์
ผ ่าน เกณ ฑ์ร ้อยละ  70 ของจ านวนนักศึกษาทั ้งหมดและมี
คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 

2.2  นักศึกษาปริญญาตรีมีทักษะการคิดแก้ปัญหา 
ผ่าน เกณ ฑ์ร ้อยละ  70 ของจ านวนนักศึกษาทั ้งหมดและมี
คะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียน
รายวิชาการพัฒนาหลักส ูตร ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เทคน ิค 
KWDL 

 
3. สมมุติฐานของการวิจัย 

3.1 นักศึกษาปริญญาตรีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดและมีคะแนน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

3.2  นักศึกษาปริญญาตรีมีทักษะการคิดแก้ปัญหา ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดและมีคะแนน
ทักษะการคิดแก้ปัญหาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

   3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีที่
เรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้เทคนิค KWDLหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 
      การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดโดยใช้เทคนิค KWDL มีรายละเอยีดดังนี ้ 
      4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1.1  ประชากร  ได้แก่นักศึกษาปริญญาตรี  สาขาครุ
ศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ  สาขาปฐมวัยและสาขาพลศึกษา  
จ านวน  170  คน (สาขาที่ผู้วิจัยถกูก าหนดให้สอน) 
 4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ได้แก่นกัศึกษาปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ  จ านวน  57 คน  โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 
    4.2  ตัวแปรที่ศึกษา   ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

4.2.1  ตัวแปรต้น  คือ การจดัการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิค KWDL 
 4.2.2  ตัวแปรตามได้แก่ 
  1.  ทักษะการคดิ (การคิดวิเคราะห์) 
  2.  ทักษะการคดิ (การแก้ปัญหา) 
 4.2.3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 4.2.4  ความพึงพอใจต่อการเรยีนโดยใช้เทคนิค KWDL 

    4.3  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

           เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ  รายวิชาการพัฒนา
หลักสูตร  ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  สาขาภาษาอังกฤษ 
     4.4  ระยะเวลา 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง รายวิชาการพัฒนา
หลักสูตร  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562จ านวน  16  สัป
ดาห็  สัปดาห์ละ  4  ช่ัวโมง  
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดโดยใช้เทคนิค KWDL ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental  Research) ซึ่งผู้รายงานได้ด าเนินการทดลองโดย
อาศัยแบบการทดลองกลุ่มเดียว  โดยใช้แบบแผนการทดลองการ

ด าเนินการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design 
(บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2552) [10] และแบบ  One – Shot 
Case Study (ล้วน  สายยศ  และอังคนา  สายยศ . 2538) [11] ซึ่ง
การวิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
     ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ   
            1.1  ศึ กษ าห ลั กสู ต รค รุ ศ าสต ร์บั ณ ฑิ ต ส าขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ (5 ปี)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)วิเคราะห์หลักสูตร 
การก าหนดเนื้อหาสาระ รายละเอียดของรายวิชา และวัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมายลักษณะและการด าเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นั ก ศึ ก ษ า  ก ารป ระ เมิ น ผ ล ต าม ก รอ บ ม าต รฐ าน คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ3). 

 1.2 ศึกษาค าอธิบายรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร  
 1.3  ศึกษาการจัดการเรียนโดยใช้เทคนิค KWDL มาใช้ 

ในการพัฒนาการเขียนแผนบริหารจัดการายวิชา(มคอ.3)  
      ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
 2.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
-หลังเรียน 
             2.1.1 ศึกษาวิธีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (๕ ปี) รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร  
ได้วิเคราะห์หลักสูตร การก าหนดเนื้อหาสาระ 
              2.1.2 สร้างแบบทดสอบหาความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ รายวิชาการพัฒนา แบบทดสอบ
ก่อนเรียน และหลังเรียน จ านวน 60 ข้อ และแบบอัตนัย จ านวน 2 
ข้อเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับจุดประสงค์ต้องการจริง แบบปรนัย  จ านวน 40 ข้อ และ
แบบอัตนัย จ านวน 1 ข้อ 
   2.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์ โดยใช้สูตร IOC (สมนึก 
ภัททิยธนี, 2549)[13] ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 ถือเป็นข้อสอบที่อยู่ใน
เกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 2.2 แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
               2.2.1 ศึกษาวิธีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (๕ ปี) รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร 

   2.2.2 สร้างแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ให้ครอบคลุม 
การคิดวิ เคราะห์  3 ด้ าน  ได้แก่  วิ เคราะห์ เนื้ อหา  วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ ตามแนวคิดของบลูม ด้านละ  
15  ข้อ รวมจ านวน  45  ข้อ ต้องการจริง  ด้านละ 10 ข้อ  รวม  
30  คะแนน 

2.2.3 น าแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์  เสนอ ไปให้
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของค าถาม ค าตอบ 
ความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้  เลือกข้อสอบที่มีดัชนีความ
สอดคล้อง ระหว่าง 0.67 – 1.00 แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
         2.3  แ บ บ ว ัด ท ัก ษ ะ ก า ร แ ก ้ป ัญ ห า  เ ป ็น แ บ บ
สถานการณ์    

2.3.1  ศึกษาวิธีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (๕ ปี) รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร  
ได้วิเคราะห์หลักสูตร การก าหนดเนื้อหาสาระ   
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2.3.2  สร้างแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา  เป็นแบบ 
สถานการณ์  ให้ครอบคลุมเนื้อหา  จ านวน  5  สถานะการณ์  
(สถานะการณ์ ละ  8 ข้อ ) รวม  40  ข้อ  ต้ อ งการจ านวน   5  
สถานะการณ์  (สถานะการณ์ละ 6 ข้อ รวม 30 ข้อ  30  คะแนน)   

2.3.3 น าแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา เสนอ ไปให้ 
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของค าถาม ค าตอบ 
ความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้  แล้วเลือกข้อสอบที่มีดัชนี
ความสอดคล้อง ระหว่าง 0.67 – 1.00 แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

2.4  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรี   
ที่มีต่อการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนโดยใช้เทคนิค KWDL   
จ านวน 25 ข้อ ต้องการ  15  ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale)   ให้ ผู้ เช่ียวชาญ ชุดเดิม  จ านวน  3 คน 
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 
จุดมุ่ งหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้   แต่ละข้อมีค่าความ
สอดคล้อง ระหว่าง0.67-1.00    
  ขั้นตอนที่ 3  ขั้นด าเนินการทดลอง 
      1.  รูปแบบการทดลองการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  
แบบ One Group Pretest – Posttest Design มีลั กษณ ะดั งนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2552)  (ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) 

Pretest Treatment Posttest 
T1 X T2 

      จากตารางสามารถอธิบายไดด้ังนี้ 
  T1คือ  การทดสอบก่อนเรียน   
  T2คือ  การทดสอบหลังการเรียน 
  X   คือ การจัดการเรียนโดยใช้เทคนิค KWDL 
รายวิชาการพัฒนาหลักสตูร  
 2. รู ป แ บ บ ก าร วิ จั ย แ บ บ ท ด ล อ ง  (Experimental  
Design)  ซึ่งผู้รายงานได้ด าเนินการทดลองโดยอาศัยแบบการ
ทดลองกลุ่มเดียว  โดยใช้แบบแผนการทดลองการด าเนินการวิจัย
แบบ  One – Shot Case Study (ล้วน  สายยศ  และอังคนา  สาย
ยศ.    2538) ดังตาราง  (การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
 การจัดการเรียนโดยใช้เทคนิค 

KWDL 
 ทักษะการคิดวิเคราะห์และการ

แก้ปัญหา 
X O 

จากตารางสามารถอธิบายได้ดังนี ้
      เมื่อ X   แทน แผนการจดัการเรียนโดยใช้เทคนิค KWDL 
  O    แทน    ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
ขั้นตอนที่ 4  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
        1. การวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากการ
พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้เทคนิค 
KWDL  โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน  โดยใช้ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบค่า ที 
(t-test) dependent  
 2. การวิเคราะห์คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะ
การแก้ปัญหา จากการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
โดยใช้เทคนิค KWDL  โดยการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียน  โดย

ใช้ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
(ร้อยละ 70) 
 3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ การ
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้เทคนิค KWDL  
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
6.  ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดโดยใช้เทคนิค KWDL สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

6.1  เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาปริญญาตรีที ่เรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิค KWDL ปรากฏดังตาราง 1 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน 
             เรียนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิค KWDL 

ผลการ
เรียน n 

คะแนน 
เต็ม  S.D. df t 

ก่อนเรียน 57  40  18.42  2.80    56      32.66* 
  หลังเรียน  57  40  31.12  2.54 

* มีระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
        จากตารางที ่ 1  คะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาปริญญาตรีที ่เรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ก่อน
เร ีย น แ ล ะ ห ล ัง เ ร ีย น โ ด ย ใ ช ้เ ท ค น ิค  KWDL ซึ ่ง ว ัด จ า ก
แบบทดสอบปรนัยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย โดย
ค่า เฉลี ่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน  หลัง เร ียนมี
ค ่า เฉ ลี ่ย   =31.12,S.D. = 2.54 ซึ ่ง ส ูง ก ว ่า ค ่า เฉ ลี ่ย ข อ ง
คะแน น ผ ลส ัม ฤทธิ ์ท า งก าร เร ีย น ก ่อน เร ีย น ม ีค ่า เฉ ลี ่ย   
=18.42,S.D. = 2.80 และมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น12.88 

 6.2 ผลการวิเคราะห์ท ักษะการคิดของนักศึก ษา
ปริญญาตรี โดยใช้เทคนิค KWDL ที่เรียนรายวิชาการพัฒนา
หลักสูตร  ดังนี้ 

6.2.1 นักศึกษาปริญญาตรีมีทักษะการคิด 
วิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด
และมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม ดังตารางที ่2 
ตารางที่  2  แสดงผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ของ
นักศึกษาปริญญาตรี ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
เทคนิค KWDL 

จ านวน
นักเรียน 

(คน) 
( ) 

(30) 

(S.D.) คะแนน
ทักษะการ

คิดวิเคราะห์  
เฉลี่ยรอ้ยละ 

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ ์ นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ ์
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

57 23.46 1.58 78.20 54 94.74 3 5.26 

       จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์  54  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  94.74  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  คือ  นักเรียนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70  จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด  57  คน  และ
คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาปริญญาตรี ที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิค KWDL มีคะแนนเฉลี่ย23.46  
(จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ  78.20  สูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้  
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6.2.2  นักศึกษาปริญญาตรีมีทักษะการคิด  แก้ป ัญหา ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดและมีคะแนน
ทักษะการคิดแก้ปัญหาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
ดังตารางที่ 3 
ตารางที่  3  แสดงผลการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา ของ
นักศึกษาปริญญาตรี ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
เทคนิค KWDL 

จ านวน
นักเรียน 

(คน) 
( ) 

(30) 

(S.D.) คะแนน
ทักษะการคิด

แก้ปัญหา 
เฉลี่ยรอ้ยละ 

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ ์ นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ ์
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

57 23.59 1.51 78.63 53 92.98 4 7.02 

        จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์  53  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  92.98  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้  คือ  นักเรียนผ่าน
เกณฑร์้อยละ 70  จากจ านวนนักเรียนท้ังหมด  57  คน  และ
คะแนนทักษะการคดิแก้ปัญหาของนักศึกษาปริญญาตรี ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิค KWDL มีคะแนนเฉลีย่23.59  
(จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ  78.63  สูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้  

6.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีที่ 
เรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ที่มตี่อการเรียนโดยใช้เทคนิค 
KWDL  ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี
ที่เรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ที่มตี่อการเรียนการสอน โดย
ใช้เทคนิค KWDL 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

        ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1 รูปแบบการสอนมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 

การบรรยาย การยกตัวอย่าง การสาธิต และ
การฝึกปฏิบัติเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 

4.36 0.76 มาก 

2 เนื้อหารายวิชาตรงตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ
สอน และกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

4.75 0.47 มากที่สุด 

3 การจัดการเรียนการสอนสามารถน าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันและภาคปฏิบัติได้ 

4.66 0.51 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 4.49 0.16 มาก 
         ด้านการวัดและประเมินผล 
4. การวัดและประเมินของผู้เรียนใช้วิธีการ

หลากหลาย 
3.66 0.64 มาก 

5. วิธีการวัดผลสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา 3.52 0.63 มาก 
6. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สังเกต 

สัมภาษณ์ ปฏิบัติงาน น าเสนอ และบันทึกการ
เรียนรู้ ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 

4.55 0.67 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.91 0.02 มาก 
        ด้านคุณลักษณะอาจารย์ 
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ตรงต่อเวลาและแต่งกาน

สุภาพเหมาะสม  
4.52 0.19 มากที่สุด 

8. เปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ
และให้ค าแนะน าและรับฟังความคิดเห็นและข้อ
วิจารณ์ของผู้เรียน 

4.76 0.66 มากที่สุด 

9. มีเทคนิคการสอนน่าสนใจ ง่ายต่อการเข้าใจ
และสามารถบริหารเวลาได้ 

4.80 0.39 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 4.69 0.24 มากที่สุด 
       ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
10 ใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ท าให้

นิสิตเข้าใจเนื้อหามากยิ่งข้ึน 
4.45 0.34 มาก 

11 สื่อสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 4.54 0.53 มากที่สุด 

การเรียนการสอน 
12 การแนะน าหนังสือ คู่มือ แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

และ Website เพื่อศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
3.26 0.56 ปาน

กลาง 
 เฉลี่ย 4.08 0.12 มาก 
       การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
13  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด คิดวิเคราะห์ 

คิดแก้ปัญหา คิดอย่างมีเหตุผล 
4.46 0.62 มาก 

14 บรรยากาศในชั้นเรียนมีความอบอุ่น เน้นความ
ร่วมมือ  

4.55 0.53 มากที่สุด 

15 ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และมีความเป็นประชาธิปไตย 

4.54 0.60 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 4.52 0.05 มากที่สุด 
 รวม 4.36 0.15 มาก 

         จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอน โดยใช้เทคนิค KWDLโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  ( X   = 4.36)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ด้านคุณลักษณะอาจารย์  มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.69)   รองลงมา  ด้านการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.52)   รองลงมา ด้านการจัดการเรียน
การสอน  มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.49)   
รองลงมา  ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ( X  = 4.08)      
และด้านการวัดและประเมินผล  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
( X  = 4.08)   ตามล าดับ  
6. อภิปรายผล 

จากสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยน าผลมาอภิปรายตามประเด็น
ดังนี ้
 6.1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร 
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิค KWDL  ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่
ก าหนดไว้  โดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน  =31.12,S.D. = 2.54 ซึ่งสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมี
ค่าเฉลี่ย =18.42,S.D. = 2.80 และมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น12.88  
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค K-W-D-L เป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบหนึ่งที่จัดให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  
ความสามารถในการท างานร่วมกัน  ก่อให้ เกิดทักษะในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น ท าให้สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลเป็นไปด้วยดี สอดคล้อง  กับแนวคิดของสมศักดิ์      
ภู่วิภาดาวรรธน์ (2553)[14] ที่กล่าวเกี่ยวกับ KWDL ว่าเป็นเทคนิคที่
พัฒนามาจากเทคนิค KWL ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีแนวทางในการเขียน
อย่างเป็นข้ันตอน เป็นการพัฒนาทักษะการเขียน ทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์ เขียนสรุป และน าเสนอ และเทคนิค KWDL ได้น ามา
ประยุกต์ใช้  โดยผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถาม ความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ 
ลงมือปฏิบัติการทดลอง เพื่อหาข้อสรุปด้วยตนเอง และสามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ อันจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง  ซึ่ งเป็นผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชานัน    
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รักทรัพย์ (2555)[15] ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค KWDL และการจัดการ
เรี ย น รู้ แ บ บ ร่ วม มื อ  เท ค นิ ค  STAD ร่ วม กั บ เทค นิ ค  KWDL 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค KWDL 
ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน 

6.2 ทักษะการคิดของนักศึกษาปริญญาตรี โดยใช้ 
เทคนิค KWDL ที่เรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร  ดังนี้  
              6.2.1 น ัก ศ ึก ษ า ป ร ิญ ญ า ต ร ีม ีท ัก ษ ะ ก า ร ค ิด
วิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
และมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม  โดยมีจ านวนนักศึกษาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  94.74 
ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด และมีคะแนนการคิดวิเคราะห์ ร้อย
ละ 78.20 ของคะแนนเต็ม สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ70 ทั้งนี้
เนื่องจากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 57 คน ผ่านเกณฑ์จ านวน 
54 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.74 ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.26  จ านวนนักศึกษาผ่านเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ร้อย
ละ 70  และนักศึกษาปริญญาตรีท าแบบทดสอบว ัดก ารค ิด
วิเคราะห์ ได้เฉลี่ย 23.46 คิดเป็นร้อยละ 78.20 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง 
เนื่องจากการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาปริญญาตรี ที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิค KWDL เป็นการเรียนรู้เน้นการ
ฝึกหรือ การลงมือท าซึ่ง .ความรู้.ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ ได้จาก
ประสบการณ์ ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟัง
เพียงอย่างเดียว ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน , การเขียน, การ
โต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปัญหา และสรุปบทเรียน อีกทั้งให้ผู้เรียน
ได้ใช้การคิดวิเคราะห์  สอดคล้องกับงานวิจัยของ   อาภาพงษ์ 
มังคละ (2556)[16] ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL 
และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียน
โดยใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.2.2  นักศึกษาปริญญาตรีมีทักษะการคิด 
แก้ปัญา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
และมีคะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม โดยมีจ านวนนักศึกษาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  92.98 
ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด และมีคะแนนการคิดแก้ปัญหา ร้อย
ละ 78.63 ของคะแนนเต็ม สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ70 ทั้งนี้
เนื่องจากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 57 คน ผ่านเกณฑ์จ านวน 
53 คน  คิดเป็นร้อยละ 92.98 ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.02  จ านวนนักศึกษาผ่านเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ร้อย
ละ 70  และนักศึกษาปริญญาตรีท าแบบทดสอบวัดการแก้ปัญหา 

ได้เฉลี่ย 23.59 คิดเป็นร้อยละ 78.63 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง เนื่องจาก 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL ส่งผลให้นักศึกษา 
แก้ปัญหาด้วยการแยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์
รอบตัว วิพากษ์ วิจารณ์  และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลัก
เหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือก 
และตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด
แก้ปัญหา เปลี่ยนบทบาทผู้เรียน จากผู้รับความรู้ เป็นผู้แสวงหา
ความรู้จากสื่อและเหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมไตร่ตรองเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
ทางเลือกที่แตกต่างกันในการแก้ปัญหา อันเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียน เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง สู่การหาข้อสรุปร่วมกัน
จนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง สนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ และอาจส่งผลให้
นักเรียนสามารถสร้างความรู้และถ่ายโยงความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างไม่
จ ากัดสาขาวิชา สอดคล้องกับ Devries (1992 )[17] กล่าวว่า ในการ
เรียนรู้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ผู้เรียนจะน าตนเอง
และควบคุมคนเองในการเรียนรู้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรางคณา บุญครอบ (2553)[18] ได้ท าวิจัยการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคตติ่อการเรียนคณิตศาสตร  ์ เรื่อง 
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธการแก้ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยากับ
เทคนิค KWDL ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาไม่
แตกต่างกัน 

6.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีที่ 
เรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ 
เทคนิค KWDL โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( X   
= 4.36)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
ด้านคุณลักษณะอาจารย์  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  
= 4.69)   รองลงมา  ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  
= 4.52)   รองลงมา ด้านการจัดการเรียนการสอน  มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.49)   รองลงมา  ด้านสื่อและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ( X  = 4.08)      และด้านการวัดและ
ประเมินผล  มีความพึ งพอใจอยู่ ในระดับมาก ( X  = 4 .08)   
ตามล าดับสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความพึงพอใจ ท่ีได้รับการ
ยอมรับและมีช่ือเสียง คือ ทฤษฎีความต้องการของ Maslow (พรรณี  
ช.เจนจิต. 2528)[19] ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้น หากมนุษย์
ได้รับการตอบสนองความต้องการในขั้นต้น ๆ เช่น การได้รับการ
ยอมรับ การได้รับการยกย่องการได้รับความรักจากผู้อื่นเสียก่อน 
ล้วน  สายยศ (2542) [20]กล่าวว่า ความพึงพอใจในขั้นตอนแรก ๆ 
เป็นเพียงการยินยอมและเต็มใจท า ความรู้สึกนี้ในขั้นลึกลงไปอีก จะ
เป็นการยินยอมและพึงพอใจจนเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
    การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ 
เทคนิค KWDL เป็นวิธีการที่พัฒนานักศึกษาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะ 
การคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ปัญหา และการคิดเป็นกระบวนการ 
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ทางสมองซึ่งส่งผลต่อการกระท าของบุคคล บุคคลที่มีความสามารใน 
การคิด จึงเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขัน 
ในเวทีโลกได้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ 
คิดจึงเป็นแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ท่ีได้รับการส่งเสริมอย่าง 
แพร่หลาย เทคนิค KWDL จึงเหมาะสมที่จะพัฒนากระบวนการคิด 
อีกวิธีหนึ่ง 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
8.1.1 ควรประยุกต์วิธีการเรียนการสอนที่ได้จากการวิจัย 

ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษา ด้วย
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิค KWDL ไปประยุกต์ใช้
รายวิชาอื่นๆ ต่อไป 

8.1.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนและกระบวนการคิด ด้วยการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
เทคนิค KWDL กับเทคนิควิธีการสอนแบบอื่นๆ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และกระบวนการคิดต่าง ๆ  เพิ่มมากยิ่งข้ึน 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
8.2.1 ควรศึกษาการพัฒนากระบวนการคิด  ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน  ด้วยการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิค KWDL 
โดยการออกแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งรายวิชาและวิชาอื่น ๆ  

8.2.2 ควรศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มในการ 
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ   
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ส าหรับ
นักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนแบบผสมผสาน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบ
ผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 35 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบ
สุ่มอย่างง่าย (จับฉลาก) เครื่องมือที่ใช้ 1) บทเรียนแบบผสมผสานมีประสิทธิภาพ 84.22/83.88 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 40 ข้อมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.74 และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ 5 
ระดับ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ เท่ากับ 0.27–0.76 สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบ (t-test dependent sample) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบผสมผสานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เท่ากับ 84.22/83.88 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.15  S.D. = 0.86) 
ค าส าคัญ: การพัฒนาบทเรียน , บทเรียนบนเครือข่าย , บทเรียนแบบผสมผสาน 
 

ABSTRACT 

 This research aimed to 1) Development the Blended Learning on Information Technology for 
Life in Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat University based on efficiency criteria of 80/80.2)  study 
the learning achievement after using lesson on the Blended Learning. 3) study the satisfaction of those 
students after learning on the Blended Learning. lesson The subjects selected through the purposive 
sampling method were 30 Use the sample selection method. Randomly drawn by raffle the used tools; 1) 
Lesson on the Blended Learning Efficient 84.22/83.88 2) 1 set of 40 achievement tests. The reliability of 
the test was 0.74. and 3) 5 levels of satisfaction assessment 5 scale rating scale. The discriminative power 
was 0.27-0.76. The statistics used were percentage, mean, standard deviation and test the hypothesis 
using a t-test (dependent sample). 
 The results showed that 1) the Blended Learning  on Information Technology for Life subject of 
undergraduate students studied at Chaiyaphum Rajabhat University was 84.22/83.88 based on efficiency 
criteria of 80/80; 2) the learning achievement score of students higher than pretest scores after learning 
lesson on the Blended Learning on Information technology for life subject of undergraduate students 
studied at Chaiyaphum rajabhat university than pretest scores, statistical significance at the 0.5 level.;      
3) the students were satisfied with blended learning on Information Technology for Life subject of 
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undergraduate students studied at Chaiyaphum Rajabhat University, with overall average at the highest 
level. ( = 4.15  S.D. = 0.86) 
Keywords : Development Instruction, Web Base Instruction , Blended  Instruction 
 

1. บทน า 
 ก า ร เรี ย น รู้ ข อ ง ค น ใน ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 1 
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้การเข้าถึงแหล่ง เรียนรู้ได้สะดวก 
ง่าย หลากหลายช่องทาง สามารถรับรู้ได้ด้วยการอ่าน ฟัง ดู 
มีการน าเสนอในรูปแบบอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว 
รวมถึงการสร้างสถานการณ์เสมือนจริง (Virtual Situation) 
รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) และสร้างเครือข่ายให้ 
มีลักษณะเรียงเป็นแถวจากความรู้ (Knowledge) ไปสู่ความ
เข้าใจ (Comprehension) การประยุกต์ใช้ (Apply) การ
วิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการ
ประเมิน  (Evaluation) ตามล าดับ  แต่การเรียนรู้ เป็ น 
กระบวนการเรียนรู้เนื้อหาไปสู่ความเข้าใจแท้จริงในระดับที่
น าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง เรียนรู้เนื้อหา พร้อมๆ กับการ
ใช้ประโยชน์ในสถานการณ์จริง ผลการเรียนรู้คือจ าได้
(Remember) เข้าใจ (Understand) ประยุกต์ใช้ (Apply) 
วิเคราะห์ (Analyze) ประเมิน (Evaluate) และสร้างสรรค์ 
(Create) โดยที่ขั้นตอน เหล่านี้เกิดพร้อมๆ กันได้หรืออะไร
เกิดก่อนเกิดหลังได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเรียงล าดับจากหลังไปหน้า
ก็ได้  โดยสมรรถนะที่ส าคัญของผู้ เรียนมี  5 ด้านได้แก่ 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สุภา
พรรณ มาลัยและคณะ  
 จากการจัดการเรียนการสอนบนเว็บธรรมดาได้มีการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนบนเว็บระบบอีเลิร์นนิงซึ่ง 
สุภาพรรณ มาลัยและคณะ [7]  กล่าวไว้ว่าอีเลิร์นนิง ไม่ใช่
เพียงแค่การสอนในลักษณะเดิมๆ และน าเอกสารการสอน
มาแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล และนำไปวางไว้บนเว็บ หรือ
ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้เท่านั้น แต่ครอบคลุมถึง
กระบวนการในการเรียนการสอน การอบรมที่ใช้เครื่องมือ
ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น
ทางการเรียนรู้ (Flexible Learning) สนับสนุนการเรียนรู้ใน
ลักษณะที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-Centered) และ
การเรียนในลักษณะตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ซึ่ง
อาศัยการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) 
ของทั้งกระบวนการในการเรียนการสอนด้วย นอกจากนี้     
อี เลิ ร์นนิ งไม่ จำ เป็นต้ องเป็นการเรียนทางไกล เสมอ 
คณาจารย์สามารถนำไปใช้ในลักษณะการผสมผสาน 
(Blended) กับการสอนในช้ันเรียนได้ 

 การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็น
การนำเอาจุดแข็งของการเรียนในห้องเรียนมารวมกับข้อดี
ของการเรียนบนเครือข่าย  ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบใหม่ส าหรับการจัดการศึกษาทุกระดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ปัจจุบันมีการน าการเรียนการสอนบน เครือข่ายแบบ
ผสมผสานมาใช้ในการจัดการศึกษาหลายระดับ  ซึ่งในการ
น าการเรียนการสอนบนเครอืข่ายแบบผสมผสานมาใช้ในการ
จัดการศึกษาแต่ละระดับนั้น การออกแบบการเรียนการสอน 
(Instructional Design) ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก าหนดว่า
จะมีการผสมผสานในระดับใด รูปแบบใด การออกแบบ
วิธีการเรียน วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
เครื่องมือสนับสนุนการเรียน ในการน าข้อดีของการเรียนการ
สอนบนเครือข่าย และการเรียนในช้ันเรียนแบบดั้งเดิมมา
เสริมเติมเต็มจุดด้อยซึ่งกันและกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สิ่งอ านวยความสะดวก
ในอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อและเครื่องมือในสภาพแวดล้อมของ
การเรียน การสอนบนเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการเรียนโดย
เน้นปฏิสัมพันธ์จากการเรียนแบบออนไลน์และการมีส่วน
ร่วมใน ห้องเรียนแบบดั้งเดิม นพรัตน์ พลเสน [3]  การเรียน
การสอนแบบผสมผสาน สามารถพัฒนาให้ ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่ท้าทายตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล
และศักยภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น 
นอกจากนี้การเรียน การสอนแบบผสมผสานยังมีส่วนช่วย
สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน 
และผู้เรียนกับ ผู้สอนโดยการติดต่อแบบส่วนตัว  ช่วยให้การ
เรียนรู้ดีขึ้น  
 จากเหตุผลกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
พัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิต ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ผู้วิจัย
หวังว่า บทเรียนแบบผสมผสานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิต เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ :WBI ทีพ่ัฒนาขึ้น 
เป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองการจัดการเรียนการสอนในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 สามารถเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพตอบสนองการเรียนการสอนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาสามารถ
พัฒนาคุณภาพการเรียนได้หลากหลายมากขึ้น ท าให้ลด
ช่องว่างระหว่างการศึกษาสร้างความเท่าเทียม กระจาย
โอกาสทางการศึกษา และสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับ
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สถานศึกษาที่สอนในราย วิชาดังกล่าว และรายวิชาที่
เกี่ยวข้องได้  
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
     1.พัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80   
     2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการ
ใช้บทเรียนแบบผสมผสานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  
     3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียน
ด้วยบทเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิต  
 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 1. นั กศึกษาระดับ ช้ันปริญญาตรี  ที่ เรียนด้ วย
บทเรียนแบบผสมผสานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 2. นั กศึกษาระดับ ช้ันปริญญาตรี  ที่ เรียนด้ วย
บทเรียนแบบผสมผสานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  
มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน
วิชา เทค โน โลยี ส ารสน เทศ เพื่ อ ชีวิ ต คณ ะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 4.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 4.1.1 ประชากร คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ช้ันปีที่  1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ         
ทีล่งทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภาษาไทยทั้งหมด     
5 หมู่เรียน จ านวน 126 คน  
 4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย
โดยการจับฉลากจากหมู่เรียนได้มา 1 หมู่เรียน จ านวน      
30 คน  
 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา  
  4.2.1 ตัวแปรต้น  คือ การจัดการเรียนด้วย
บทเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพื่อชีวิต 
  4.2.2  ตัวแปรตาม คือ 
   4.2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   4.2.2.2 ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิต 
 4.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
  เนื้ อห าที่ ใ ช้ ในการวิจั ยคื อวิชา เทค โน โลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต จ านวน 4 เรื่อง ดังนี ้ 
 1. นวัตกรรมและเทค โน โลยี สารสน เทศทาง
การศึกษา 
 2. ฐานข้อมูลและเครือข่ายการเรียนรู้ 
 3. พัฒนาการและความเป็นมาของเทคโนโลยี
การศึกษา 
 4. สื่อการเรียนการสอนและการออกแบบระบบการ
เรียนการสอน 
 

 4.4 ระยะเวลา 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองเครื่องมือคือภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
     การวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน       
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏชัยภูมิ ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบมีกลุ่ม
ทดลองหนึ่งกลุ่มมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน      
ซึ่งการวิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
     5.1 การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการออกแบบ
ของแอ็ดดี้  (ADDIE Model) เป็น MODEL ในการพัฒนา
เครื่องมือ  ซึ่ งมีขั้ นตอนดั งนี้  ไชยยศ เรืองสุ วรรณ  [2]    
 5.1.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 
 5.1.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 
 5.1.3 ขั้นการพัฒนา (Development) 
 5.1.4 ขั้นการน าไปใช้ (Implementation) 
 5.1.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 

5.1.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาปัญหาที่
เกิดขึ้ น  รวมทั้ งศึ กษาความต้ องการต่ างๆ  วิ เคราะห์
แหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการออกแบบบทเรียนแบบผสมผสาน 
ก าหนดวิธีการน าเสนอบทเรียน วิธีการปฏิสัมพันธ์กับ
บทเรียนเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด  
 5.1.2 การออกแบบ (Design) ออกแบบโครงสร้าง
บทเรียน รวมทั้งพิจารณารูปแบบของการจัดการบทเรียน 
แบบผสมผสาน จัดล าดับความสัมพันธ์ของบทเรียนให้ครบ
ขอบเขตของเนื้อหาแล้วน ารายละเอียดไปเขียนบทด าเนิน
เรื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนต่อไป 
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 5.1.3 การพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนการ
น าบทด าเนินเรื่อง (Story Board) มาสู่การพัฒนาบทเรียน
แบบผสมผสานผ่านเครือข่าย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการพัฒนาบทเรียน ให้มีความสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ตามความต้องการ  
 5.1.4 การทดลองใช้ (Implementation) ขั้นตอนนี้
ผู้วิจัยได้น าบทเรียนแบบผสมผสาน ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ 
ไปใช้กับกลุ่มทดลองที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียนในขั้นต้นและ
ผู้วิจัยได้น าไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อหาคุณภาพของบทเรียน 
จากนั้นจึงท าการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
 5 .1 .4 .1น าบ ท เรี ย น แบ บ ผสม ผสาน วิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ 
จ าน วน  5  ท่ าน  ป ระ เมิ น บ ท เรี ย น แบ บ ผสม ผสาน             
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งได้ค่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 
4.63, S.D.=0.51) 
 5 .1 .4 .2  น าบท เรียน แบบผสมผสานวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ชีวิตที่ผ่านการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญไปทดสอบใช้ (Try-out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้ ชัยยงค์ พรหมวงศ ์[1] 
 5.1.4.3 การทดสอบแบบ 1:1 (Tutorial Tryout 
1:3) โดยการเลือกนักศึกษา เก่ง ปานกลาง อ่อน มาอย่างละ 
1 คน รวมเป็น 3 คน มาทดสอบบทเรียนแบบผสมผสานวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต จากผลการทดลองรายบุคคล 
พบว่าค่าประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 65.83/70.00 แสดงว่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ยังมีข้อผิดพลาดเช่น ตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป
การเช่ืองโยงบทเรียนมีข้อผิดพลาด 
 5.1.4.4 การทดสอบแบบกลุ่มเล็กโดยการเลือก
นักศึกษา เก่ง ปานกลาง อ่อน รวมเป็น 10 คน มาทดสอบ
บทเรียนแบบผสมผสานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
จากผลการทดลองแบบกลุ่มเล็ก พบว่าค่าประสิทธิภาพมีค่า
เท่ากับ 71.94/74.44    มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นกว่าเดิมแต่
ยังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ยังมีข้อผิดพลาด เช่น ด้านเนื้อหาบทเรียน ด้านสีสันของ
บทเรียน 
 5.1.4.5 การทดสอบแบบกลุ่มใหญ่ ภาคสนาม 
บทเรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับนักศึกษา
ระดับช้ันปริญญาตรี ช้ันปี 1 จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จากผลการทดลองแบบทดสอบภาคสนาม พบว่าค่า

ประสิทธิภาพกระบวนการและค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์มีค่า
เท่ากับ 80.33/81.25 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 
80/80 สามารถน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 
  5.1.5 ก า รป ระ เมิ น ผ ล  (Evaluation) ก า ร
ประเมินสรุป เป็นขั้นตอนการประเมินผลการใช้บทเรียน
แบบผสมผสานเพื่อหาคุณภาพของบทเรียนโดยใช้วิธีการทาง
สถิติต่อไป 
 5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียนแบบผสมผสานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ชีวิต ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ  จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ        
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ การสร้างและหาคุณภาพ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการด าเนินตาม
ขั้นตอนดังน้ี บุญชม ศรีสะอาด [4] 
 5.2.1 วิเคราะห์จุดประสงค์ เนื้อหาวิชา และท า
ตารางก าหนดลักษณะข้อสอบ การออก ข้อสอบจะต้องออก
ตามตารางก าหนดลักษณะข้อสอบ 
 5.2.2 ก าหนดรูปแบบของข้อค าถามและวิธีเขียน
ข้อสอบ โดยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามที่ก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัดตามทฤษฎีของ [บุญชม 
ศรีสะอาด, 2553] ข้อสอบเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 
ข้อ น าไปใช้จริง 40 ข้อ โดยใช้เกณฑ์ความสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความยากง่าย 
     5.2.3 เขียนข้อสอบตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ 
     5.2.4 ตรวจทานข้อสอบ แบบทดสอบที่สร้าง
เสร็จแล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ด้วยค่าดัชนี
ความสอดคล้อง น าไปใช้จริง 40 ข้อ (Index of Objective 
Congruence : IOC) แล้วเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
  5.2 .5  ทดลองใช้  วิ เคราะห์ คุณ ภาพ และ
ปรับปรุง โดยน าแบบทดสอบไปทดลองใช้ที่ ไม่ ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 35 คน โดยใช้สูตร KR-20 และค่าความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้ งฉบับ เท่ากับ 0.74 จัดพิมพ์
แบบทดสอบฉบับจริง  จ านวน 40 ข้อ 
 5.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การใช้บทเรียนแบบผสมผสานจ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความ  
พึ งพอใจเป็น  5 ระดับ  คือ  มากที่ สุด  มากปานกลาง        
น้อยที่สุด ประกอบด้วยค าถาม 10 ข้อ มีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี้ บุญชม ศรีสะอาด [4] 
 5.3.1 สร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท  
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คือ 1) ปรับปรุง 2) พอใช้ 3) ดี 4) ดีมาก 5) ดีเยี่ยม จ านวน 
15 ข้อ 
 5.3.2 น าแบบสอบถามไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้าน
เนื้อหา ด้านการเรียนการสอน และด้านการวัดประเมินผล    
5 คน  ตรวจสอบการใช้ภาษาและตรวจสอบความสอดคล้อง
โดยใช้ค่า IOC ของโรวิ เนลลีและแฮมเบิลตัน [บุญชม        
ศรีสะอาด, 2553] คัดเลือกแบบสอบถามที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
  5.3.3 พิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับ
จริง จ านวน 35 ฉบับ 
  

6. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภมูิ  ผลการวิจัยสรุปไดด้ังนี ้
 6.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนแบบ
ผสมผสานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพบทเรียนแบบผสมผสาน 
รายการ จ านวน

นักศึกษา 
คะแนนเต็ม คะแนน

รวม 

 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 

ระหว่าง
เรียน 

35 60 1516 25.27 84.22 

      
หลัง
เรียน 

35 30 755 21.68 83.88 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการพัฒนาบทเรียนแบบ
ผสมผสานมี ค่ าป ระสิ ท ธิภ าพกระบวน การและค่ า
ประสิทธิภาพผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 84.22/83.88 ตามเกณฑ์
แสดงให้เห็นว่าบทเรียนแบบผสมผสานมีประสิทธิภาพตามที่
ก าหนด 80/80 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนหลังจากการเรียนด้วย
บทเรียนแบบผสมผสาน ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

การ
ทดสอบ 

จ านวน
นักศึกษา 

คะแนน
เต็ม 

  
 

S.D. 
 

t 
 

Sig 

ก่อน
เรียน 

35 40 32.50 1.280   

     9.510 .000 

หลัง
เรียน 

35 40 35.07 1.530   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่ เรียนด้วยบทเรียน แบบ

ผสมผสานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 32.50 และมี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ 35.07 
แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน และ
ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนแบบ
ผสมผสาน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนด้วยบทเรียนแบบ
ผสมผสาน จ านวน 4 หน่วย ดังตารางที่ 3     
 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนแบบ
ผสมผสานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. แปลผล 

1. เปนการเรียนรดูวยตนเองโดยยึด
ผู้เรียนเปนส าคัญ 

4.11 0.79 มาก 

2. สอนตามจุดประสงคของการเรียน 4.25 0.81 มาก 
3. มีแหลงสนับสนุนการเรียนรทูี่
เหมาะสม เชน การติดตอ่ผู้สอนกระดาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แหลง เรียนรู ้

 
3.97 

 
0.95 

 
มาก 

4. เปดโอกาสใหผูเรียนติดตอกับผสูอนให้
มีปฏิสัมพันธ ์ระหวางผูเรียนกับผู้สอน    
ผูเรียนกับผู้เรียน และผเูรียนกับสือ่ 

 
4.02 

 
0.95 

 
มาก 

5. สามารถทบทวนเนือ้หาไดจนเขาใจ 
ตามความสามารถของผเูรียน 

4.34 0.93 มาก 

6. กิจกรรมระหวางเรียนและการ         
ฝกทกัษะช่วยให้ผเูรียนมีความเขาใจ
เนื้อหาในบทเรียนแบบผสมผสาน 

 
4.20 

 
0.90 

 
มาก 

7.เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
บทเรียนแบบผสมผสาน 

4.37 0.68 มาก 

8. กระตนุใหผูเรียนอยากเรียนรใูนเนือ้หา
ตอนตอไป       

4.00 0.87 มาก 

9. ผลการประเมินตางๆ สามารถโตตอบ
ไดทันท ี

4.02 0.85 มาก 

10. ศึกษาและทบทวนบทเรียนได้ไม่
จ ากัดเวลา มอีิสระในการเรียน 

4.22 0.87 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.15 0.86 มาก 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวม
ผู้เรียนเห็นด้วยอย่างมากกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน บน
เครือข่ายในภาพรวม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้เรียนเห็นด้วยมาก 5 อันดับแรกได้แก่   
1) เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในบทเรียนแบบผสมผสาน
2) สามารถทบทวนเนื้อหาไดจนเขาใจ ตามความสามารถ
ของผู เรี ย น  3) ส อน ตามจุ ดป ระส งค ของการ เรี ย น              
4) กิจกรรมระหวางเรียนและการฝกทักษะช่วยให้ผูเรียนมี
ความเขาใจเนื้อหา 5) สามารถทบทวนเนื้อหาได้จนเข้าใจ 
ตามความสามารถของผู้เรียน และ 5) ศึกษาและทบทวน
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บทเรียนได้ไม่จ ากัดเวลา มีอิสระในการเรียน  (ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.37, 4.34, 4.25, 4.22 และ 4.20 ตามล าดับ) 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน   

วิชาเทคโนโลยีสารสน เทศเพื่ อ ชีวิต  คณ ะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สรุปการอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 7 .1บ ท เรี ย น แบ บ ผสมผสาน วิช า เทค โน โลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต ส าหรับนักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จากผลการวิจัยบทเรียนแบบ
ผสมผสาน พบว่ามีประสิทธิภาพ E1/E2= 81.25/84.25 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพเป็น ไปตามเกณ ฑ์  80/80 บท เรียน ได้
ด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนการพัฒนา ได้
มีการศึกษาเก็บข้อมูลจากผู้ เช่ียวชาญด้านการสอน ใน
โรงเรียนด้านเนื้อหา และด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษา 
ประชุมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเนื้อหา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นพรัตน์ พลเสน [3]  ได้พัฒนาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนแบบผสมผสานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนอง
มะสัง ผลการวิจัยปรากฏว่า บทเรียนออนไลน์แบบกิจกรรม 
กลุ่มโดยใช้ วิธีการเรียนแบบผสมผสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องประวัติศาสตร์กรุง
ศรีอยุธยา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านหนองมะสัง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 7.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน 
และหลังการใช้บทเรียนแบบผสมผสานวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต ส าหรับนักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการใช้บทเรียนการพัฒนาบทเรียนแบบ
ผสมผสาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน    
วิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  ท าให้ผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุภาพรรณ มาลัยและคณะ [7] ได้ท าการศึกษาและพัฒนา
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนบนเว็บผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
หลักเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญา
บัณฑิต จากผลการวิจัยพบว่า นิสิตปริญญาบัณฑิตที่เรียน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในด้านการสรุปแบบ    
นิรนัย การให้ความหมาย การพิจารณาความน่าเช่ือถือของ
แหล่งข้อมูล และการสังเกต การสรุปอุปนัย การสรุปโดย    
การทดสอบสมมติฐานและการท านาย  และการนิยามและ
การระบุข้อสันนิษฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน การคิด 

อย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนัดดา สุกเอี่ยม [5]  ได้ท าการ
วิจัยผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เรื่อง
พลเมืองดีของสังคม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจาก
การจัดการเรียน การสอนแบบผสมผสานหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าดัชนี
ประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนมีค่า 0.59 หรือร้อยละ 
59 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนัดดา สุกเอี่ยม [5] ได้
ท าการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บแบบผสมผสาน เรื่องการจัด
แสงการถ่ายภาพในสตูดิโอ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า  ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้ค่าเฉลี่ยสูง
กว่าก่อนเรียนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่มี
บุคลิกภาพแตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่บุคลิกภาพเก็บตัวและ
แสดงตัว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการปฏิบัติการจัดแสง
ส าหรับการถ่ายภาพในสตูดิโอของกลุ่มทดลองอยู่ในเกณฑ์ดี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 7.3 นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ส าหรับนักศึกษาระดับช้ัน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พบว่ามีความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.15   S.D.= 0.86) 
การเรียงล าดับเนื้อหาเข้าใจง่าย และการออกแบบกิจกรรมมี
ความเหมาะสม ทั้งนี้  เพราะว่าบทเรียนแบบผสมผสาน    
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตเป็นบทเรียนท่ีช่วยกระตุ้น
และส่งเสริมการเรียนรู้ต่อผู้เรียนจึงเกิดความพึงพอใจต่อ
บทเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปนัดดา สุกเอี่ยม [5]  ได้ท าการศึกษาและ
พัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนบนเว็บผสมผสานโดยใช้
ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นิสิตปริญญาบัณฑิตในระดับดีมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุภาพรรณ มาลัยและคณะ  [7] ผลการวิจัยพบว่าความ
คิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยการเรียน แบบผสมผสาน โดย
ภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากเรียงล าดับได้ดังนี้ ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม ด้านการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ และด้านคุณภาพของบทเรียนผ่านเว็บตามล าดับ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ [6] ได้
ท าการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสาน เรื่องการ
ซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาโปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบ
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ผสมผสาน เรื่อง การซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X=4.48, S.D.=0.53) 
 
 

8. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนบทเรียน
แบบผสมผสานสามารถน าไปใช้กับนักศึกษามีความเข้าใจ 
และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีกับการเรียนในลักษณะนี้ 
จึงเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 

9.ข้อเสนอแนะ 

 9.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
 9.1.1 ผู้สอนควรศึกษาคู่มื อและทดลองใช้
บทเรียนแบบผสมผสานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
ให้เข้าใจบทเรียนและลักษณะการท างานของปุ่มต่างๆ ใน
บทเรียนเพื่อที่จะสามารถแนะน านักศึกษาได้เมื่อนักศึกษา
เกิดปัญหา  
 9.1.2 การสอนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย
ผู้สอนควรดูแลเอาใจใส่และต้องศึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนดหรือนัดหมายกับผู้เรียน ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะชอบมี 
ความอิสระในการเรียนรู้ แต่ผู้เรียนในระดับกลางถึงอ่อน
ต้องการให้ผู้สอนเป็นผู้ดูแล เมื่อมีข้อสงสัยต้องการที่จะพบ
ผู้สอนโดยทันทีเพื่อขอค าแนะน า ผู้สอนต้องให้ค าแนะน ากับ 
 
ความต้องการของผู้เรียน และเตรียมการแก้ปัญหาในกรณีที่
ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบและไม่มีวินัยในตนเอง 
 

 9.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
  9.2.1 ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างผล
การเรียนบทเรียนแบบผสมผสานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิต กับอาจารย์ และสื่ออ่ืนๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาของ
ผู้เรียนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
 9.2.2 ควรมีการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ใน
การเรียนรู้ของผู้ เรียนที่ เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  
 9.2.3 ควรสร้างบทเรียนแบบผสมผสานให้มี
รูปแบบการเรียนที่หลากหลายมากขึ้ น เช่น แบบเกม  
สถานการณ์จ าลอง เป็นต้น 
 9.2.4 ควรมีการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน 
ในเนื้อหารายวิชาอื่นๆ ให้มีคุณภาพ และหลากหลายวิชา   
มากขึ้น 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดของซูซูกิผ่านการใช้กิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาการออกเสียงต่อเนื่องในภาษาอังกฤษ 

Organizing Learning Activities of English Based on Suzuki Method through English 
Song Activities to Develop Connected Speech in English 

 
เนตรนิภา  เจียมศักดิ์1 และ รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์2 

 
1สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

2สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1E-mail: nednipa29@gmail.com; 2E-mail: jraumsak@gmail.com 

 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบการออกเสียงต่อเนื่องกันในภาษาอังกฤษทั้งก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมเพลง
ภาษาอังกฤษ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิผ่านกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 60 คน และเลือกแบบเจาะจง จ านวน 30 คน คือนักศึกษาสาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ และสาขาดนตรีสากล      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 6 สัปดาห์ ส าหรับเครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย คือ 1) แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงต่อเนื่องทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน         
3) แบบฝึกกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดของซูซูกิผ่าน     
การใช้กิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น มีการใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบจับคู่ 
ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีพัฒนาการในการออกเสียงตอเนื่องกันในภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอน    
การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ   
ซูซูกิผ่านกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ คือ 1) ด้านเนื้อหา (X̅ = 4.67, S.D = 0.65) และ2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (X̅ = 4.74, S.D = 0.53) 
ค าส าคัญ : การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้, กิจกรรมเพลง, ภาษาอังกฤษ, แนวคิดซูซูกิ, การออกเสียงต่อเนือ่ง 
 

Abstract 
 The purposes of the study were 1) to compare students’ connected speech ability both before and after using 
English song activities and 2) to survey students’ opinions toward organizing learning activities of English based on Suzuki 
method through English song activities. The participant was 60, second year students who enrolled in English for 
communication course in the first semester of the 2019 academic year. The population comprised of 30 students in primary 
education program, faculty of education, and in western music program, faculty of humanities and social sciences, Rajabhat 
Phra Nakhon Si Ayutthaya university, selected by using a purposive sampling technique. The experiment period was 6 weeks. 
The research instruments consisted of 1) a course syllabus, 2) a pre–test and a post–test on pronunciation of connected 
speech in English, 3) English song activities, and 4) a questionnaire on opinions toward organizing learning activities of English 
based on Suzuki method through English song activities. The statistics method used to analyze data were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and Paired-sample T-test. The research findings were 1) the students’ post–test score 
was higher than the pre–test. The research was statistically significant difference at 0.05 level; and 2) The students’ opinions 
toward organizing learning activities of English based on Suzuki method through English song activities were in the high level, 
including with 1) the content (X̅ = 4.67, S.D = 0.65), and 2) the organizing learning (X̅ = 4.74, S.D = 0.53). 
Keywords: organizing learning activities, song activity, English, Suzuki method, connected speech 
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บทน า 
 เพลงเป็นส่วนหนึ่งของวิถี ชีวิตมนุษย์  มีความส าคัญ
ทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การใช้ภาษา     
ในชีวิตประจ าวัน ด้านอารมณ์ความรู้สึก ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ดังที่เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์ และอาคม สระบัว [1] ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของบทเพลงผ่านการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่าง             
มีประสิทธิภาพ กล่าวคือเพลงส่วนใหญ่มักมีการใช้ค าศัพท์ วลี 
ประโยค และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ การฟังเพลง
ท าให้เกิดความคุ้นชินกับส าเนียงภาษาอังกฤษ มีความเข้าใจในเสียง
สัมผัส เสียงสูงต่ า และจังหวะ บทเพลงยังสามารถสื่ออารมณ์ 
ความรู้สึกต่าง ๆ ของมนุษย์ ทั้งความสุข และความทุกข์ เพลงมี
อิทธิพลต่อร่างกาย และจิตใจของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงบท
เพลงสามารถสะท้อน สังคม และวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษผ่าน
การใช้ค าศัพท์ ส านวนต่าง ๆ 
 ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บทเพลงนับเป็นสื่อที่มี
อิทธิพลอย่างมากในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยเพลง
สามารถถ่ายทอดและสะท้อนให้เห็น ถึงอารมณ์ ความรู้สึก ตลอดจน
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตการตั้งใจฟังเพลงเพื่อให้เข้าใจเนื้อหา
หรือความหมายจึงเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ งของผู้เรียน เดลเบน 
(Delbende) [2] กล่าวถึงประโยชน์ของบทเพลงว่าสามารถช่วยผ่อน
คลายอารมณ์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพทางภาษา เพราะการสอน
ภาษาอังกฤษด้วยเพลงเป็นการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 คือทักษะ
การฟั ง  พูด  อ่ าน  และ เขี ยน เ ช่น เดี ยวกับดาแวนเนลลอส 
(Davanellos) [3] กล่าวว่าครูภาษาอังกฤษจ านวนมากทั่วโลกนิยม
ใช้เพลงประกอบในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเพลงเป็นสื่อ
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย อีกท้ังท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ภาษาโดยธรรมชาติ โดยเฉพาะการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ 
 แม้ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จะชื่นชอบการร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
แต่พวกเขาอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาหรือความหมายของเพลงทั้งหมด 
ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์ของการเรียนภาษาที่แท้จริงนั้นก็คือต้องการ
ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันได้ ไม่ใช่เรียนแต่ตัวภาษา 
หรือไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว กล่าวได้ว่าเพลงถือเป็นหนึ่งในสื่อการ
เรียนการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพลงสามารถช่วยให้ผู้เรียนมี   
เจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีเพลงยังสามารถสร้าง
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน รวมถึงได้รับความรู้ เนื้อหาสาระ และ
คติสอนใจท่ีจะน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 ดังนั้นการที่ผู้ เรียนสามารถร้องเพลงภาษาอังกฤษได้
นับเป็นก้าวแรกในการใช้ภาษาอังกฤษที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการ
เรียนและใช้ในชีวิตจริงต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับลออ ชุติการ (2537, 
อ้างถึงในทิพย์วัลย์, 2548) [4] ได้กล่าวสรุปถึงคุณค่าของเพลงไว้ว่า
เพลงช่วยเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัย ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ทางอารมณ์ ความรู้สึก สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงช่วยเพิ่มพูน

ทักษะทางภาษาโดยเฉพาะการเรียนรู้ค าศัพท์ การฟัง และการออก
เสียง โดยผู้เรียนสามารถน าเนื้อหาบทเพลงไปใช้สื่อสาร ประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
 การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกตองจะสามารถชวยให
มีความมั่นใจในการพูดเปนอยางมาก คูสนทนาสามารถสื่อสารกับเรา
ไดงายขึ้นและเขาใจตรงกัน โดยภาษาอังกฤษไมมีลักษณะของการ
ออกเสียงเปนค าดังเชนในภาษาไทย แต่จะมีการออกเสียงแบบเชื่อม
เสียงของค าในภาษาอังกฤษ ซ่ึงเมื่อเจ าของภาษาพูดโดยปกติ          
จะมีการเช่ือมเสียงในลักษณะที่เรียกว่า การออกเสียงต่อเนื่อง
(Connected speech หรือ Linking sound) หากไมมีการเช่ือม
เสียงของค า เจาของภาษาถือวาผูพูดนั้นใชภาษาอังกฤษแบบที่เรียก  
วา Broken English อาจท าให้ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษได้ เสียงเช่ือม
ระหว่างค ามักเกิดขึ้นระหว่างค าที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระกับค าที่มา
ข้างหน้า (นพพร โพธิรังสิยากร) [5] 
 แคลลี (Kelly) [6] กล่าวว่าวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องคือ การฝึกออกเสียงซ้ า ๆ 
(Drilling) ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกใช้อวัยวะในการออกเสียงที่
ถูกวิธีได้ด้วยตนเองให้รู้จักวิธีการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ถูกต้อง วิธีการ
ดังกล่าวเมื่อรวมกับค าอธิบายให้ฟังอย่างง่าย ๆ จะช่วยให้การสร้าง
ความเข้าใจเรื่องการออกเสียงต่าง ๆ นั้นได้ผลเป็นอย่างยิ่ ง 
เช่นเดียวกับอินทิรา ศรีประสิทธ์ิ [7] กล่าวว่า วิธีที่ได้ผลดีที่สุดที่จะให้
ผู้เรียนอ่านภาษาอังกฤษอย่างชัดถ้อยชัดค าด้วยความมั่นใจ ต้องเริ่ม
จากการสอนให้ผู้เรียนรู้จักแยกแยะหน่วยเสียงภาษาอังกฤษก่อนที่จะ
อ่านเป็นค าและเมื่อเอาหน่วยเสียงมาเช่ือมกับตัวอักษร ผู้เรียน
สามารถท่ีจะอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดายและชัดถ้อย    ชัดค า 
 สรุปได้ว่า การออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นสิ่งส าคัญและ
จ าเป็นที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ได้ดี   อีกทั้ งยั ง เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
นอกจากนี้ การออกเสียงที่ดีและถูกต้องส าคัญต่อการพูดและการฟัง
ในการสื่อสาร และยังช่วยสื่อความหมายเกิดประสิทธิภาพและเป็น
ผลดีต่อการด าเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องมีการออกเสียง
เป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญ 
 ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้องชินอิจิ ซูซูกิ (Suzuki) 
[8]  ซึ่ ง เป็นผู้ เ ช่ียวชาญด้ านดนตรีศึกษาของญี่ปุ่ น  ได้สร้ าง
กระบวนการสอนที่มี ช่ือว่า “การศึกษาของคนเก่ง” (Talent 
Education) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี เน้นการเรียนรู้ และการ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอโดยซูซูกิได้มีการจัดกิจกรรมการเรียน
อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (สุกรี เจริญสุข) [9] ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 ขั้นการฟัง (Listening) เป็นขั้นตอนการฟังเพลง
หรือแบบฝึกทักษะจากการสาธิตของครู หรือฟังจากสื่อการเรียนรู้
รูปแบบอื่น 
 ขั้นที่  2 ขั้นเลียนแบบ (Imitation) เป็นการเลียนแบบ
ทักษะจากครู หรือสื่อการเรียนรู้ที่ครูจัด 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นท าซ้ า (Reiteration) เป็นการให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
ทักษะแบบซ้ า ๆ  
 ขั้นที่ 4 ขั้นจดจ าฝังใจ (Memorize) หลังจากผ่านข้ันท่ีสาม 
(ขั้นท าซ้ า) จนผู้เรียนเกิดความช านาญ และสามารถจดจ าทักษะ
เหล่านั้น รวมถึงแสดงออกได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมชาติ ดังรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิ 
 
 แม้ว่าแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของซูซูกิได้มุ่งเน้น
ภาษาแม่ (mother-tongue) เป็นหลัก กล่าวคือมนุษย์ทุกชาติ       
ทุกภาษาสามารถพูดภาษาของตนเองได้เป็นธรรมชาติ ถึงแม้ว่า
ไวยากรณ์ของภาษาจะมีความซับซ้อนเพียงใด หากไม่เป็นผู้พิการทาง
สมอง หรือร่างกายในส่วนที่เกี่ยวกับการพูด การฟัง มนุษย์สามารถ
เรียนรู้และใช้ภาษาได้ดีทุกคน แต่ซูซูกิได้เน้นการฝึกปฏิบัติ โดยฝึก
การจดจ าจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง จากการฝึกกระท าซ้ า ๆ บ่อย ๆ 
ผนวกกับการสร้างแรงจูงใจในการเรียน เน้นด้านจิตวิทยาที่ว่ามนุษย์
ทุกคนมีความสามารถ และมีศักยภาพภายในตัวเอง (Starr) [10] โดย
ความสามารถที่เรียกว่า “เก่งหรืออัจฉริยะ” ไม่ได้มีติดตัวมาแต่
ก าเนิด แต่ต้องอาศัยการเรียนรู้ การพัฒนา การฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ 
ซูซูกิยังกล่าวว่าความสามารถทางดนตรีก็เหมือนกับความสามารถ
ทางด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านภาษา กล่าวคือทุกคนสามารถเรียนรู้
ภาษาได้เหมือนกัน (เหนือดวง พูลเพิ่ม) [11] 
 จากแนวคิดดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน า
แนวคิดนี้มาใช้ประยุกต์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่ง
อยู่ในฐานะภาษาต่างประเทศของคนไทย ผนวกกับการใช้กิจกรรม
เพลงภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบงานวิจัยที่น าแนวคิดด้าน
ดนตรีของซูซูกิมาประยุกต์ใช้ในวิชาอังกฤษ โดยเฉพาะการออกเสียง
ต่อเนื่องในภาษาอังกฤษ ซึ่ งอาจเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วย
เสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความเข้าใจในด้านการอ่านออก
เสียง รวมทั้งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อ
วิชาภาษาอังกฤษ 
 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียง
ต่อเนื่องในภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาประถมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ และสาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาทั้งก่อนและ
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดซูซูกิผ่านกิจกรรม
เพลงภาษาอังกฤษ 
 2. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิผ่านกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ 
 

ขอบเขตงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้รูปแบบ     

one group pretest and posttest design เ พื่ อ เ ป รี ยบ เที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนการสอนการออกเสียงต่อเนื่องกันใน
ภาษาอังกฤษ โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาช้ันปีที่ 2    
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 9001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 60 คน และเลือกแบบเจาะจง จ านวน 30 คน คือ
นักศึกษาสาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ และสาขาดนตรีสากล 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 
นักศึกษาสาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ และสาขาดนตรีสากล    
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 9001103 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิ้น      
30 คน 
     2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้แบ่งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่  
 2.1.1 แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
จ านวน 3 แผน แผนละ 6 คาบ คาบละ 60 นาที รวมทั้งหมด 18 
คาบ ใช้เวลาทั้งหมด 6 สัปดาห์ 
 2.1.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงต่อเนื่อง 
จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 15 ข้อ 30 คะแนน โดยแบ่งเป็นประโยค   
สั้น ๆ จากบทเพลงภาษาอังกฤษ ใช้เวลาในการทดสอบ 30 นาที 
 2.1.3 แบบฝึกกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยได้
คัดเลือกบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชน     
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จ านวน     5 
เพลง ได้แก่  
 

 1. Love at Sundown   (ยามเย็น) 
 2. Still on my mind (ในดวงใจนิรันดร์)  

Suzuki method

Listening

Imatation

Reiteration

Memorize
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 3. Falling rain  (สายฝน)  
 4. Candlelight Blues (แสงเทียน) 
 5. H.M. Blues  (ชะตาชีวิต) 
 

 โดยผู้วิจัยเลือกบทเพลงพระราชนิพนธ์เนื่องจากบทเพลง
ดังกล่าวเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีคุณค่าทางด้านจิตใจ และมี
ความหมายที่ชัดเจน รวมถึงมีความไพเราะในเนื้อร้อง ท านอง และ
จังหวะของเพลงไม่เร็ว หรือช้าจนเกินไปซึ่งสอดคล้องกับเทคนิค   
การใช้เพลงประกอบการสอนของเจียรนัย พงษ์ศิวาภัย [12] ที่เห็นว่า
การเลือกเพลงควรเลือกให้ เหมาะสมกับระดับ ช้ัน วัย และ
ความสามารถของผู้เรียน อีกทั้ง ควรค านึงถึงความไพเราะ จังหวะ
ของเพลง และเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป  
 2.1.4 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดของซูซูกิผ่านการใช้กิจกรรม
เพลงภาษาอังกฤษ ในงานวิจัยนี้ ได้ก าหนดความพึงพอใจออกเป็น   
2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดย
แบ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
scale) จ านวน 20 ข้อ โดยค่าระดับแบ่งออกเป็น  
 ระดับ 1  หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
       ระดับ 2  หมายถึง ระดับน้อย 
       ระดับ 3  หมายถึง ระดับปานกลาง 
      ระดับ 4  หมายถึง ระดับมาก 
      ระดับ 5  หมายถึง ระดับมากที่สุด  
 3. ส าหรับเครื่องมือที่ใ ช้ในการวิจัย มีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวิจัยโดยให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านภาษาจ านวน    
3 ท่าน และด้านดนตรีจ านวน 3 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อหาความเที่ยงตรง 
ความเชื่อมั่น และความเข้าใจตรงกัน  
 4. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีการ
วัดผลการทดลองก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง  
 5. ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งการสอนออกเป็น 6 
สัปดาห์ ดังนี้ 
 สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยได้ทดสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับการออก
เสียงต่อเนื่องก่อนเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการสอน

หน่วยเรียนเรื่องการออกเสียงต่อเนื่องกัน โดยเน้นการบรรยาย
ภาพรวมของการออกเสียงต่อเนื่องกัน 
 สัปดาห์ที่ 2 ผู้วิจัยได้ท าการสอนซึ่งใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดซูซูกิ  4 ขั้นตอน โดยจะสอนทีละขั้นตอนล าดับ เริ่มจากขั้น
การฟัง ผู้ วิจัยจะให้ผู้ เรียนได้ฟั งเพลงทั้ งหมดจ านวน 5 เพลง               
คือ ขั้นการฟัง ขั้นเลียนแบบ ขั้นท าซ้ า และขั้นจดจ าฝังใจ ในสัปดาห์นี้
จะมีการสอนบรรยายเรื่องการออกเสียงต่อเนื่องกันด้วยเช่นกัน 
 สัปดาห์ที่ 3 ผู้วิจัยจะให้ผู้ เรียนแต่ละคนเลือกเพลงมา       
1 เพลงจากทั้งหมด เพื่อท าการขับร้อง ซึ่งตรงกับขั้นตอนที่ 2 คือขั้น
เลียนแบบ  
 สัปดาห์ที่ 4 ผู้วิจัยให้ผู้เรียนฝึกการร้องเพลงที่ตนเองเลือก
ซึ่งตรงกับขั้นท าซ้ า และขั้นจดจ าฝังใจ 
 สัปดาห์ที่  5 ผู้วิจัยให้ผู้ เรียนร้องเพลงของตนเองภายใน         
ช้ันเรียน 
 สัปดาห์ที่  6 ผู้ วิ จั ย ได้สรุปและประเมินผู้ เ รี ยนด้ วย
แบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 6. ผู้วิจัยน าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบวัดความเข้าใจเรือ่ง
การออกเสียงต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังการสอนโดยใช้กิจกรรมเพลง  
มาเปรียบเทียบกัน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 พิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจ
ในการออกเสียงต่อเนื่องในภาษาอังกฤษก่อน และหลังการสอนโดย
ใช้กิจกรรมเพลง ซึ่งเก็บรวบรวมได้โดยการแจกแจงความถี่ เช่น 
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test แบบจับคู ่
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลของคะแนนการท าแบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างในนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขา
ประถมศึกษา พบผลการเปรียบเทียบความสามารถการออกเสียง
ต่อเนื่องในภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนผ่าน
กิจกรรมเพลง ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงต่อเนื่องในภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาประถมศึกษาก่อนและหลัง
เรียนผ่านกิจกรรมเพลง 
 
 

test score (X̅) (S.D.) (�̅�) S.D. (�̅�) t df p value 
pre-test 30  21.13 7.674  

35.86 
 

8.54 
 

17.96 
 

27 
 

0.000* post-test 30 55.97 4.981 
 * p<.05 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน
การออกเสียงต่อเนื่องในภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยกิจกรรมเพลง
ภาษาอังกฤษเท่ากับ 55.97 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน

ซึ่งมีค่าเท่ากับ 21.13 ผลต่างเฉลี่ย (�̅�) ระหว่างก่อนและหลังเรียน
ด้วยกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษเท่ากับ 35.86 ค่าสถิติ t เท่ากับ 
17.96 แสดงว่ าความสามารถ ในการออก เสี ย งต่ อ เนื่ อ ง ใน
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ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (Sig= 0.000 < 0.05) ขณะที่กลุ่มตัวอย่างในนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล พบว่าผล   

การเปรียบเทียบความสามารถการออกเสียงต่อเนื่องในภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนผ่านกิจกรรมเพลง ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงต่อเนื่องในภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี
สากลก่อนและหลังเรียนผ่านกิจกรรมเพลง 
 

test score (X̅) (S.D.) (�̅�) S.D. (�̅�) t df p value 
pre-test 30  18.15 7.974  

33.64 
 

6.34 
 

15.81 
 

25 
 

0.000* post-test 30 50.84 4.481 
           

 * p<.05 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน
การออกเสียงต่อเนื่องในภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยกิจกรรมเพลง
ภาษาอังกฤษเท่ากับ 50.84 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 18.15 ผลต่างเฉลี่ย (�̅�) ระหว่างก่อนและหลังเรียน
ด้วยกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษเท่ากับ 33.64 ค่าสถิติ t เท่ากับ 
15.81 แสดงว่ าความสามารถ ในการออก เสี ย งต่ อ เนื่ อ ง ใน
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษมีนัยส าคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ 0.05 (Sig= 0.000 < 0.05) เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
คณะมีความสามารถในการออกเสียงต่อเนื่องในภาษาอังกฤษอย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยครั้งนี้ มีข้อสังเกตบางประการ       
ที่ผู้วิจัยเห็นเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ คือในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ สาขาประถมศึกษามีค่าคะแนนทั้งก่อนและหลัง
มากกว่านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี
สากล อย่างเห็นได้ชัดเจน ทั้งที่นักศึกษากลุ่มดังกล่าวไม่มีรายวิชาที่
เรียนเกี่ยวกับการขับร้องบรรจุในหลักสูตร หรือพื้นฐานด้านการร้อง
เพลง แต่สามารถขับร้องได้ถูกต้องตามจังหวะ และท านองเพลง 
 2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิผ่านกิจกรรม
เพลงภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.70 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.59 จึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมดังกล่าวในระดับมาก โดยมีการศึกษาความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ   
ซูซกูิผ่านกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ 
 1. ด้านเนื้อหา (X̅ = 4.67, S.D = 0.65) พบว่า ด้านที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านเนื้อหาที่เรียนมีประโยชน์ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (X̅ = 4.75, S.D = 0.69) ด้าน
เนื้อหาที่เรียนเข้าใจง่าย ไม่ยากจนเกินไป (X̅ = 4.58, S.D = 0.62) 
และด้านเนื้อหาที่เรียนมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้เรียน (X̅ = 4.53, 
S.D = 0.52) ตามล าดับ 
 2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ (X̅ = 4.74, S.D = 0.53) 
พบว่า ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านกิจกรรมสนุก

น่าสนใจ  (X̅ = 4.76, S.D = 0.58)  ด้านกิจกรรมท าให้อยากเรียน
ภาษาอังกฤษมากข้ึน  (X̅ = 4.71, S.D = 0.52) และด้านกิจกรรมที่มี
รูปแบบการด าเนินงานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน  (X̅ = 4.69, S.D = 0.48) 
ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 1. ความสามารถการออกเสียงต่อเนื่องในภาษาอังกฤษ 
สูงขึ้นภายหลังจากการเรียนผ่านกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษได้อย่างมี
นัยส าคัญ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับ      
เดลเบน (Delbende) [2] ที่เห็นว่าการใช้เพลงภาษาอังกฤษมีผลต่อ
การออกเสียงของผู้เรียนภาษา และท าให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุง 
และพัฒนาการออกเสียงของตนได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้กิจกรรมเพลง
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้น รวมถึงมีความสนุกสนาน บันเทิงลดความตึงเครียด 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับลออ ชุติการ (2537, อ้างถึงในทิพย์วัลย์, 
2548) [4] ที่เห็นว่าเพลงช่วยเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัย ช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ ความรู้สึก สังคม และวัฒนธรรม 
รวมถึงช่วยเพิ่มพูนทักษะทางภาษาโดยเฉพาะการเรียนรู้ค าศัพท์ การ
ฟัง และการออกเสียง 
 2. จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิ โดยใชกิจกรรม
เพลงภาษาอังกฤษท่ีสงเสริมการออกเสียงตอเนื่องกันในภาษาอังกฤษ 
ผลจากการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาทั้งสิ้น 30 คนนั้น 
โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดของซูซูกิผ่ านกิจกรรมเพลง
ภาษาอังกฤษ นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษอย่าง
เห็นได้ชัด โดยค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมเท่ากับ 4.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.59 แบ่งเป็น 2 ด้านหลัก คือ 1) ด้านเนื้อหา (X̅ = 
4.67, S.D = 0.65) และ2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้(X̅ = 4.74, 
S.D = 0.53) 
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 1. ด้านเนื้อหา ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเนื้อหาที่
เรียนมีประโยชน์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้         
( X̅ = 4.75, S.D = 0.69)  แม้ว่าจะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์         
แต่เนื้อหาเพลงมีลักษณะเป็นภาษาพูด เน้นการสื่อสาร ไม่ซับซ้อน 
รวมถึงเนื้อหาที่ทรงคุณค่า ร่วมสมัย สอดแทรกไวยากรณ์ทางด้าน
ภาษา และคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงแนวคิดการด าเนินชีวิต      
เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของลออ ชุติการ (2537)[4] ที่เห็นว่าเนื้อหาท่ีใช้ในการสื่อสาร 
โดยควรค านึงถึงความถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ทางภาษามี
ความทันสมัย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
 2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านกิจกรรมสนุก น่าสนใจ ( X̅ = 4.76, S.D = 0.58)       
ซึ่ งสอดคล้องกับดาแวนเนลลอส (Davanellos)  [3] ที่ เห็นว่ า         
บทเพลงที่มีลักษณะร่วมสมัย มักสร้างความสนใจให้กับนักศึกษา     
ท าใหนักศึกษารูสึกผอนคลาย รูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือ
ประทับใจ จึงท าใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนสงผลใหการเรียนรู
ภ าษาอั งกฤษของนั กศึ กษา เป นไปด วยความสุ ข  ร วมถึ ง                    
การสรางบรรยากาศที่ดีตอการเรียน ในขณะเดียวกันนักศึกษาก็ตั้งใจ       
ฟงเพลง เพื่อให เขาใจความหมายของเพลงภาษาอังกฤษนั้น ๆ         
โดยผูเรียนสวนใหญจะชอบรองเพลงภาษาอังกฤษ แมวาจะไมเขาใจ
ความหมายของเพลงทั้งหมดก็ตาม แต่ผู้เรียนสามารถออกเสียง
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้เรียนยังมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษอย่างชัดเจนมากขึ้น 
 
บทสรุป 
 โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตาม
แนวคิดของซูซูกิผ่านการใช้กิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษสามารถช่วย
พัฒนาการออกเสียงต่อเนื่องในภาษาอังกฤษได้ดี โดยแนวคิดนี้เน้น
การฝึกฝน การลงมือปฏิบัติจริง และกระท าอย่างสม่ าเสมอ 
นอกจากน้ี แนวคิดของซูซูกิยังเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งเน้นการศึกษา และค้นคว้าจากผู้เรียนเป็นหลัก โดยผู้สอน   
จะช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่จะช่วยสร้างศักยภาพ    
ในตัวผู้เรียนได้ อย่างไรก็ตาม ควรมีการเพิ่มกิจกรรมทางภาษาอื่น ๆ 
อาทิ  กิจกรรมการชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ การอ่านข่าว 
หนังสือพิมพ์ หรือสารคดีภาษาอังกฤษ และการจัดค่ายภาษาอังกฤษ 
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความหลากหลาย ความน่าสนใจ และแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดซูซูกิร่วมกับทักษะทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะการร่วมมือกับผู้อื่น ทักษะการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ทักษะทางสังคมที่เกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
เป็นต้น 

 2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อบูรณาการ และพัฒนา
วิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
Effect of Learning Achievement by Collaborative Learning of English for 

Elementary Teachers of Students in Elementary Education Program in the 
Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 
ภัธภร หลั่งประยูร1 และ  บริบูรณ์ ชอบท าดี2 

 
1สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1Email : koontika@hotmail.com  ;  2Email : boss_av45@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาประสิทธิผลแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาด้วยการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึ กษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษาและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าประสิทธิภาพ การหาค่าประสิทธิผล และ t-test ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษามีค่าประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยที่ 85.61/81.40 ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ (E1) 85.61 และค่า
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.40 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู
ประถมศึกษาส่งผลท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ 57.08 และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : การเรียนแบบร่วมมือ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to develop collaborative learning lesson plan of English for Elementary 

Teachers as a required effective criterion at 80/80, 2) to examine the effectiveness index of collaborative learning 
lesson plan of English for Elementary Teachers, and 3) to compare learning achievement before and after studying by 
collaborative learning technique. The research samples were Elementary Education Program students in the Faculty of 
Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. Research instruments were the collaborative learning lesson 
plan of English for Elementary Teachers and learning achievement test.  The statistics employed in data analysis were 
percentage, means, Standard Deviation, Effective, Effectiveness Index and t-test. The research founded that the average 
effective of collaborative learning of English for Elementary Teachers lesson plan was at 85.61/81.40, effective of 
process (E1) was 85.61 and effective of outcome (E2) was 81.40. The effectiveness index of collaborative learning lesson 
plan of English for Elementary Teachers resulting in learning achievement increased from 57.08 percent before pretest. 
The learning achievement after studying using collaborative learning was higher than before studying at statistical 
significance.   
Keywords : Collaborative learning, Learning achievement, English for elementary teachers 
 
1. บทน า 
 ทักษะที่ส าคัญทักษะหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
คือ ทักษะการท างานแบบร่วมมือ (Collaborative Skill) เป็นทักษะ

กระบวนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ียวชาญในการท างานเป็นทีม 
การท างานเป็นกลุ่มผ่านความร่วมมือร่วมใจและรวมพลังในการ
ปฏิบัติงานจนส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ 
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มีกระบวนการท างานแบบร่วมมือที่จะส่งเสริมภาวะผู้น า รู้จัก
บทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น า บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิก 
กระบวนการในการท างานกลุ่มและยังช่วยให้การท างานของกลุ่ม
เป็นไปอย่างมีความสุข [8] ซึ่งทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นมี
รูปแบบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ผ่าน
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ผู้เรียนในกลุ่มจะมีความ
สนใจในเนื้อหาสาระเรื่องเดียวกัน ผู้เรียนแต่ละคนสามารถน าเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหาความรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอนและเทคโนโลยีต่างๆ แล้วน าข้อมูลที่ได้รับมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม นอกจากนั้นแล้วยังสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการรวบรวม สรุป อภิปรายผลร่วมกันภายในกลุ่ม
มาน าเสนอให้ผู้เรียนนอกกลุ่มได้รับความรู้ ความเข้าใจที่มีความ
เหมือนและแตกต่างกันได้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์กันทั้งภายใน
กลุ่ม (Internal Relationship) และความสัมพันธ์ภายนอกกลุ่ม 
(External Relationship) [6] ลักษณะของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือนั้น จะเป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยการให้ผู้เรียนภายในกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายในบทบาทหน้าท่ีของผู้เรียนแต่ละคนภายในกลุ่มเน้น
การท ากิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์ ความมีอิสระในการน าเสนอ
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ แนวคิดต่างๆ ของผู้เรียนมากกว่าการ
ให้เนื้อสาระความรู้เพียงอย่างเดียว [14]  มีการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันประมาณ 3 -6 คนต่อ
กลุ่ม มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มในการท างาน 
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนภายในกลุ่มกันอย่างชัดเจน ผู้สอน
จะต้องมอบหมายบทบาทหน้าที่และลักษณะการท างานของผู้เรียน
ทุกคนภายในกลุ่มที่สอดคล้องกันกับเป้าหมายของการท างานกลุ่ม 
การท างานของผู้เรียนแต่ละบทบาทจะต้องพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
มีความสอดคล้องในการท างานของผู้เรียนแต่ละคนภายในกลุ่มไม่
สามารถขาดคนใดคนหนึ่งได้ การจัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอนและเทคโนโลยีการสอนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือนั้นจะตอ้งเอื้อต่อการท างาน โดยที่บทบาท
หน้าที่ของผู้สอนจะต้องคอยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ เรียน 
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการท างานกลุ่ม ความส าคัญของผู้เรียนแต่
ละคนภายในกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์ของผู้เรียนแต่ละ
คนที่จะต้องพึ่งพาอาศัย เกื้อกูลและจะต้องปฏิสัมพันธ์กัน วิธีการใน
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม วิธีการตรวจสอบหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการท างานของผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่ม เกณฑ์การ
ประเมินผลงานของกลุ่มและผลที่จะได้รับจากการท ากิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ [5] 
 จากความส าคัญ หลักการ แนวคิดและกระบวนการในการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือดังท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น นับเป็นแนวทางใน
การในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งเสริมทักษะการท างาน
แบบร่วมมือของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีและยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่อง
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนที่มีความสามารถในแต่ละวิชาที่สูง
ต่ าไม่เท่ากันให้มีความทัดเทียมกันได้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ซึ่งในปัจจุบันผู้เรียนส่วนมากจะเน้นเรื่องการแข่งขันกัน
เรียนโดยอาจจะไม่ค านึงถึงผู้เรียนคนอื่นที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ทัน

ตามผู้ เรียนที่มีกระบวนการในการรับรู้ที่ดีกว่าและยังนับเป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรยีนทุกคนในช้ันเรียนสามารถมีพัฒนาการใน
ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการไปพร้อมๆ กันได้ทั้งช้ันเรียน ผ่าน
กิจกรรมที่ผู้เรียนแต่ละคนมีความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้อง
เกื้อหนุนกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งภายใน
กลุ่มและภายนอกกลุ่มด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยก็ได้พบ
ปัญหาในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยที่นักศึกษาแต่ละคนนั้นมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษที่ไม่เท่าเทียมกัน นักศึกษาที่มี
ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษในระดับดีก็จะสามารถเรียนรู้ได้เร็ว
และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปในทิศทางที่ดี ส่วนนักศึกษา
ที่มีพื้นฐานความรู้ในระดับปลานกลางจนถึงค่อนข้างอ่อนก็จะมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับปานกลางจนถึงอ่อนหรือในบางคนก็
ไม่สามารถเรียนผ่านวิชานี้ได้ ท าให้นักศึกษาเหล่านั้นอาจจะต้องท า
การลงทะเบียนเรียนใหม่ เพราะรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู
ประถมศึกษาเป็นวิชาบังคับที่นักศึกษาสาขาประถมศึกษาจะต้อง
เรียนให้ผ่านในรายวิชานี้ นอกจากนั้นแล้วรายวิชานี้นักศึกษาจะต้อง
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสอนนักเรียนในโรงเรียนเมื่อนักศึกษา
จะต้องออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในภายหน้า ถ้านักศึกษายังไม่มี
ความรู้และความเข้าใจในภาษาอังกฤษที่ดีพอ อาจส่งผลท าให้
นักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้รับความรูใ้นด้านภาษาอังกฤษไดไ้ม่
ดีเต็มตามศักยภาพ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นสามารถ
พัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาชีพครูได้เป็นอย่างดีจะ
เห็นได้จากงานวิจัยของ อุบลวรรณ ส่งเสริม (2561) [15] พบว่าการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
สามารถเสริมสร้างทักษะทางปัญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาครู เนื่องจากผู้เรียนมีการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการท างานเป็นทีม ส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการคิด อีกท้ังยังสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน มีการช่วยเหลือ และเรียนรู้ทักษะทางสังคมอีกด้วย 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะท าการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูประถมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยและเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาได้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของ
นักศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
ครูประถมศึกษา  
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมีขั้นตอนของการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักศึกษาสาขาวิชา การ
ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ศรีอยุธยา จ านวน 138 คน  โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
จ านวน 33 คน 
  

3.2 ขอบเขตของการวิจัย 
 เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการวิจัยจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู
ประถมศึกษา โดยเรื่องที่น ามาใช้ในการทดลองจ านวน 3 เรื่องได้แก่  
1) การใช้ค าสั่งตามสถานการณ์ บทสนทนาตามสถานการณ์จริง 
(Classroom expression) 2) ความเหมือนและความแตกต่างของ
ค าในบริบทต่างๆ (Homograph, Homophone) 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างเทศกาลงานฉลองและเป็นประเพณีของเจ้าของภาษากับของ
ไทย (Festival) 
 

3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3.4 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 ผู้วิจัยใช้ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของ ทิศนา 
แขมมณี (2559) [5] โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 ขั้นวางแผน (Plan) 
  3.4.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้และ
ขนาดของกลุ่มผู้เรียน 
  3.4.1.2 ก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนภายในกลุ่ม 
  3.4.1.3 อธิบายบทบาทและหน้าที่ของของผู้เรียนแต่ละคน
ภายในกลุ่มให้มีความเท่าเทียมกันและจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  3.4.1.4 จัดเตรียมเนื้อหาและสถานที่ให้มีความเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
 3.4.2 ขั้นการจัดการเรียนรู้ (DO) 
  3.4.2.1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ เหตุผลของการจัดการเรียนรู้ 
และขั้นตอนการท ากิจกรรมกลุ่ม  
  3.4.2.2 ช้ีแจงเกณฑ์ของการให้คะแนนและแนวทางในการ
ประเมินช้ินงาน 
  3.4.2.3 อธิบายบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้เรียน
แต่ละคนภายในกลุ่มและอธิบายถึงความส าคัญในหน้าที่ของผู้เรียน
แต่ละคนซึ่งไม่สามารถขาดคนใดคนหนึ่งได้ 
  3.4.2.4 อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ ความส าคัญของการให้
ความช่วยเหลือกันของผู้เรียนระหว่างกลุ่ม 
  3.4.2.5 อธิบายถึงวิธีการการตรวจสอบหน้าที่การท างาน
ของผู้เรียนแต่ละคนภายในกลุ่ม 
  3.4.2.6 ผู้สอนจะต้องบอกถึงคุณลักษณะของผู้เรียนที่ถึง
ประสงค์ 

 3.4.3 การควบคุมก ากับดูแล (Consult) 
  3.4.3.1 ผู้สอนจะต้องมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละคน
ภายในกลุ่มท าการปรึกษาหารือกัน 
  3.4.3.2 ผู้สอนจะต้องท าการสังเกตการท างานร่วมกันของ
ผู้เรียนแต่ละคนภายในกลุ่ม 
  3.4.3.3 ผู้สอนจะต้องคอยให้การช่วยเหลือและมีการให้
ค าแนะน าผู้เรียนในแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม 
  3.4.3.4 มีกระบวนการในการสรุปความรู้ที่ได้รับมาจาก
การท างานกลุ่ม 
 3.4.4 การประเมินผล (Assessment) 
  3.4.4.1 มีกระบวนการในการประเมนิท่ีมีความหลากหลาย 
ได้แก่ การท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน การท าแบบฝึกหัด 
แบบฝึกทักษะ การสังเกต 
  3.4.4.2 จัดกระบวนการให้ผู้เรียนแต่ละคนภายในกลุ่มได้
ท าการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มเพื่อ ใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
กิจกรรมได้ต่อไป 
 

3.5 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.5.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูประถมศึกษา จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การใช้ค าสั่งตาม
สถานการณ์ บทสนทนาตามสถานการณ์จริง 2) ความเหมือนและ
ความแตกต่างของค าในบริบทต่างๆ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทศกาลงานฉลองและเป็นประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย 
โดยการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือจาก
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน น าผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญมาหาความ
ตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้อง ( Item-Objective 
Congruence: IOC) ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคัดเลือกข้อที่มี 
IOC มากกว่าหรือว่าเท่ากับ .50 ขึ้นไปไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
ปรับปรุงความถูกต้องและความเหมาะสมตามค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้แบบหนึ่งต่อ
หนึ่ ง (One-to-One Testing) กับนักศึกษาที่ ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 1 คนแล้วน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน าไปกับทดลอง
กับกลุ่ม เล็ก (Small-Group Testing) กับนักศึกษาที่ ไม่ ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 10 คนแล้วน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข [7] 
 3.5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนจ านวน 30 ข้อ และแบบทดสอบเรื่อง 1) การใช้ค าสั่งตาม
สถานการณ์  บทสนทนาตามสถานการณ์จริง จ านวน 20 ข้อ  
2) ความเหมือนและความแตกต่างของค าในบริบทต่างๆ จ านวน 22 
ข้อ และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างเทศกาลงานฉลองและเป็น
ประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย จ านวน 21 ข้อ โดยเป็น
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน น าผลมาวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence: IOC) ของความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญคัดเลือกข้อที่มี IOC มากกว่าหรือว่าเท่ากับ 
.50 ขึ้นไปจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ผู้เช่ียวชาญ น าแบบทดสอบไปทดสอบกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 10 คน เพื่อหาค่าดัชนีความยากง่ายและดัชนีค่า
อ านาจจ าแนก เลือกแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-
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0.80 ไว้ จากนั้น น าแบบทดสอบที่ผ่านการหาค่าดัชนีความยากง่าย 
และดัชนีค่าอ านาจจ าแนกไปทดสอบกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 10 คน เพื่อหาความเที่ยงของแบบทดสอบและพิจารณาค่า
มากว่า 0.70 โดยใช้สูตร KR-20 Kuder Richardson ของ Kuder 
Richardson [10] โดยได้ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบเท่ากับ 0.80 
 

3.7 ขั้นตอนของการทดลอง 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.7.1 นักศึกษากลุ่มทดลองท าแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนน 
 3.7.2 ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 3.7.3 ภายหลังจากสิ้นสุดของการเรียนนักศึกษากลุ่มทดลองท า
แบบทดสอบหลังเรียนแล้วท าการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนน 
 

3.8 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.8.1 ค าตอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะให้
คะแนนข้อถูก 1 คะแนน ข้อผิดให้ 0 คะแนน 

 3.8.2 คะแนนแบบทดสอบของนักศึกษากลุ่มทดลองทั้งหมดจะ
น ามาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 3.8.3 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา ใช้สูตรการหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 และใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพที่ 80/80 [3] 
 3.8.4 การหาประสิทธิผลแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษาใช้สูตรการหาประสิทธิผล E.I. 
[12] 
 3.8.5 สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียนได้แก่สถิติ t-test 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ 

ครูประถมศึกษา 

คะแนนระหว่างเรียน 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (E1) 

คะแนนหลังเรียน 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (E2) 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ของ

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ของ

ค่าเฉลี่ย 
เรื่องที่ 1 Classroom    
           expression 

20 17.70 88.50 10 8.13 81.30 

เรื่องที่ 2 Homograph,  
           Homophone  

22 18.67 84.86 10 8.07 80.70 

เรื่องที่ 3 Festival 21 17.53 83.48 10 8.23 82.30 

รวมเฉลี่ย 21 17.97 85.61 10 8.14 81.40 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษามีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 
85.61/81.40 โดยมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ (E1) 
85.61 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.40 ดังนั้น 

การใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษาเท่ากับ 80/80 
แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
ครูประถมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิผลแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
 

จ านวนนักศึกษา 
(n) 

คะแนนเต็ม 
(A) 

ผลรวมของคะแนน ดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.) ทดสอบก่อน

เรียน 
ทดสอบหลัง

เรียน 
33 30 476 718 57.08 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษาส่งผลท า
ใหน้ักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อน
เรียนร้อยละ 57.08 
 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
 

กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D. t p value 

ก่อนเรียน 33 30 15.87 1.66 16.75 0.000 

หลังเรียน 33 30 23.93 1.86   

   * p<.05
 จากตารางที่ 3 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
การเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษาของ
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พบว่าในด้านการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การ
เรียนแบบร่วมมือมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยที่  85.61/81.40 มีค่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา (E1) อยู่ที่ 85.61 และค่า
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.40 เป็นค่าประสิทธิภาพที่
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ได้ก าหนดไว้ อาจเป็นเพราะกระบวนการใน
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบร่วมมือและ
แบบทดสอบมีขั้นตอนในการพัฒนาท่ีละเอียดและมีความชัดเจนตาม
หลักของการวิจัยทางการศึกษาที่มีกระบวนการในการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ การหาค่าความยากง่าย ความ
เที่ยงตรงของแบบทดสอบด้วยสถิติ แล้วน าผลที่ได้จากการตรวจสอบ
คุณภาพไปแก้ไขเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยจนได้คุณภาพดี [11]  
ส่งผลท าให้แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบร่วมมือวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด กระบวนการในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนา ประสานศรี (2560) [4]  
ที่ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 8 ขั้น 
เรื่อง ลักษณะของครูที่ดีของนักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ได้
มีการพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและมีผลของการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในเกณฑ์ 
82.82/81.08 ซึ่งมีกระบวนการในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
ในระเบียบวิธีวิจัยที่คล้ายคลึงกันเป็นการหาประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนรู้ มีการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ มีการหาค่าความยากง่าย ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ 

โดยผลของการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้เช่นเดียวกับงานวิจัยในครั้งนี้ 
 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษาเมื่อท าการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือแล้วนั้นจะ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน
ร้อยละ 57.08 อาจเนื่องมาจากกระบวนการในการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมและน่าสนใจที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของ
นักศึกษาให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการ
เรียนแบบร่วมมือนั้นเป็นกระบวนการในการจัดเรียนรู้ที่เน้นให้
นักศึกษาได้มีกิจกรรมแบบกลุ่มที่จะต้องร่วมมือกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ได้ท ากิจกรรมร่วมกันได้สูงขึ้น
ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ได้ตั้งไว้ [2] จึงท าให้นักศึกษาทุกคน
ภายในกลุ่มมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึนไปในทิศทางเดียวกัน 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเรียนแบบ
ร่วมมือพบว่านักศึกษาสาขาประถมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นผลการวิจัยที่ไปในทิศทาง
เดียวกันกับหลายๆ งานวิจัยทางด้านการเรียนแบบร่วมมือทั้ง
งานวิจัยของ เกษม ชูรัตน์  (2558) [1] ที่ได้น าเสนอรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้สุขศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือและการ
จัดการความรู้เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา กลุ่มทดลองของ
งานวิจัยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ อรทัย อินตา 
(2559) [16] ที่ศึกษาการใช้วิธีการเรียนรูแบบร่วมมือเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่ ง
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรูแบบร่วมมือ
จะส่งผลท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยดังกล่าว
สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือส่งผลท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและ
ยังท าให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
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ในระดับอุดมศึกษา จึงอาจจะสรุปได้ว่าการเรียนแบบร่วมมือจะ
ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติได้ในทุกๆ งานวิจัย 
 
6. บทสรุป 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ส่งผลให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการท างานและการท างานเป็น
ทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย [17] มีทักษะของการท างานแบบร่วม
เรียนรู้รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตน  
มีทักษะด้านการสื่อสาร รวมถึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจน
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ [13] ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง มีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วผู้สอนจึงแนะน าส่งผล
ให้ผู้ เรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง [9] จึงควรมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เพื่อให้ผู้เรียนได้
ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถต่างๆ ร่วมกันผ่านกิจกรรมการอภิปราย การเพิ่มพูน
กระบวนการคิดจากกิจกรรมในกลุ่มที่มีความสนใจเดียวกัน [18] 
เป็นกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยเพิ่มบรรยากาศของ
การเรียนเรียนรู้และขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือไปสู่
จุดหมายของการเรียนรู้เดียวกันของกลุ่มให้ประสบความส าเร็จได้
ตามวัตถุประสงค์ [19] 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 การน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ ผู้ที่สนใจควรศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือให้เข้าใจและควร
มีการแบ่งงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคนโดย
ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนแบ่งงาน ถ้าแบ่งงานไม่เหมาะสม
จะเกิดความล่าช้าในการท างานกลุ่ม 
 7.2 การศึกษาในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกับวิชาภาษาอังกฤษในทักษะต่างๆ เช่น ทักษะ
การพูด ทักษะการอ่าน เป็นต้น หรือท าการวิจัยกับนักศึกษากลุ่มอื่น
หรือรายวิชาอื่นๆ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติงของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์
คอมพิวติง และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 37 คน คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมอืที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติง แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 
1) ผลการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติงของผู้เรียนมีคะแนนของการฝึกปฏิบัติโดยรวมร้อยละ 83.02 2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วย
คลาวด์คอมพิวติงอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค าส าคัญ : ทักษะการใช้เทคโนโลยี, คลาวด์คอมพิวติง, กูเกิลแอปพลิเคชัน 
 

Abstract 
The purposes of this study were 1) to develop technology skills using cloud computing of grade 8 students in 

Bang Pa-in school “Rajanukroh 1”, 2) to compare the learning achievement before and after studying with activities of 
technology skills using cloud computing, and 3) to study learners’ satisfaction toward the activities of technology skills 
using cloud computing. The samples were 37 eighth grade students selected by simple random sampling using the 
classroom as random units. Analyzing the data by mean, standard deviation, and t-test dependent. Results of the research 
were as follows: 1) the result of the development of technology skills using cloud computing of the learners has an 
overall score of 83.02% of the practice, 2) the learning achievement of learner’s posttest was higher than before learning 
at the statistical significance level of .05, and 3) The learner’s satisfaction towards using the development of technology 
skills using cloud computing was highest level. 
Keywords : Technology Skills, Cloud Computing, Google Applications 
 

1. บทน า 
 การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นับว่าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับให้
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ท าให้มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาช่วยในการพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น ใช้สนับสนุนการศึกษาเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยสนับสนุนให้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่พร้อมและมีประสิทธิภาพ [1] 
ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน
โดยค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะ

ก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  
การวิจัย และการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ [2] การที่จะให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมนั้น ผู้สอนควรให้ความรู้และให้ค าแนะน าแก่
ผู้เรียน [3] ตั้งแต่การใช้งานเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานไปจนถึงการใช้งาน
เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 [4]  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ จึงได้ก าหนด
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สมรรถนะหลักที่ส าคัญของผู้เรียนไว้ 5 ด้านเพื่อเป็นจุดเน้นในการ
พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แก่ 1) ความสามารถใน
การสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการ
แก้ ปัญหา  4) ความสามารถ ในการ ใ ช้ ทั กษะ ชีวิ ต  และ  5) 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 2 ตัวช้ีวัดที่ 1 ระบุว่าให้ผู้เรียน
สามารถคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจาก
สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
วิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา 
 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) 
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงการให้บริการจากเครื่องมือหลายชิ้น
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาในรูปแบบ Software 
as a Service (SaaS) ที่ ให้บริการฟรี  [5],[6] ความสามารถของ
โปรแกรมจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถจัดการความรู้ของ
ตนเองโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตนเอง โดย
นวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาส าหรับการจัดการระบบการเรียนการ
สอนในยุคดิจิทัลที่น่าสนใจอย่าง Google Apps for Education 
เป็นคลาวด์คอมพิวติงหนึ่งที่สร้างการเรียนรู้แบบท างานร่วมกันได้ 
ทุกที่ทุกเวลาและทุกรูปแบบของเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายอินเทอร์ เน็ตได้  และมีแอปพลิ เคชันให้ เลือกใช้ได้
หลากหลาย [7]  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จึงเห็นความส าคัญใน
การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติงโดยเลือกใช้
บริการของกูเกิล เนื่องจากโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 
ได้สมัครใช้บริการบัญชีกูเกิลให้กับนักเรียนทุกคน แต่จากการสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนของผู้วิจัย พบว่า ผู้เรียนยังขาดความรู้และทักษะ
การใช้งานกูเกิลแอปพลิเคชันซึ่งเป็นเทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
คลาวด์ จึงท าให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ และเลือกใช้งานได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม หากผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะการใช้
งานแล้ว จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะให้บรรลุตามเป้าหมายของ
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ได้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่ส าคัญของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติงของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”  
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรม
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติง 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติง 

 
3. สมมติฐานการวิจัย 
3.1 ผู้เรียนมีคะแนนการฝึกปฏิบัติทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์
คอมพิวติงตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 
3.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ของหลังเรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติงสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
3.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วย
คลาวด์คอมพิวติงที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก  
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
390 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 
1” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 10 จ านวน 37 คน คัดเลือกด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
4.2 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 กิจกรรมทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติงของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเนื้อหา ดังนี้ 1) การใช้งาน Google 
Drive 2) การใช้งาน Google Docs 3) การใช้งาน Google Sheets 
4) การใช้งาน Google Slides และ 5)  การใช้งาน Gmail 
4.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 
4.3.1 แผนการจัดกิจกรรมทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด ์
คอมพิวติงของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 4 ช่ัวโมง ผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับดี 
4.3.2 แบบฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติง จ านวน 
5 ชุด ประกอบด้วย ใบงานที่ 1 ทักษะการใช้งาน Google Drive  
ใบงานที่ 2 ทักษะการใช้งาน Google Docs ใบงานที่ 3 ทักษะการ
ใช้งาน Google Sheets ใบงานที่  4 ทักษะการใช้งาน Google 
Slides และใบงานที่  5 ทักษะการใช้งาน Gmail โดยการวัด
กระบวนการจ านวนชุดละ 10 รายการประเมิน ผ่านการประเมิน
ความเหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับดี 
4.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 22 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 0.5 ทุกข้อ 
4.3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติงแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ จ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนของกิจกรรม 2) ด้านผู้สอน 3) ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 4) ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ รวม 16 รายการประเมิน 
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างของผู้วิจัยกับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
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ในโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
แนวทางในการพัฒนา 
4.4.2 การเก็บข้อมูลจากการจัดกิจกรรมทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วย
คลาวด์คอมพิวติงของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการวัดความรู้
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ระหว่างกิจกรรมโดยการประเมินผล
จากแบบฝึกทักษะ และการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติง จากนั้นตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมด 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบการสร้างข้อสรุป ตีความ จากการแสดงความ
คิดเห็นในการสัมภาษณ์ที่ได้จากการบันทึก แล้วน าผลที่ได้มาก าหนด
ประเด็นตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
4.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรม โดยการใช้สถิติทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว 
(One-sample t-test) 
4.5.3 การวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ต่อแผนการจัดกิจกรรม โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยการพิจารณาค่าของความคิดเห็น
จะเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย [8] ดังนี ้
 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 งานวิ จั ยนี้ เ ป็นการวิ จั ย กึ่ งทดลอง  (Quasi-Experimental 
Design) ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนและรายละเอียดของวิธีการ
ด าเนินการวิจัยตามล าดับ โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
5.1 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 
 เป็นจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของครูผู้สอน เพื่อน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อมูล
พื้นฐานส าหรับเป็นแนวทางในการก าหนดองค์ประกอบและรูปแบบ
ของแผนการจัดกิจกรรม โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิดการทักษะการใช้
เทคโนโลยี 2) ศึกษาทฤษฎีของคลาวด์คอมพิวติง และ 3) ศึกษา
หลักการการใช้งานคลาวด์คอมพิวติงด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน 
5.2 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเคร่ืองมือการจัดกิจกรรม 
 เป็นการพัฒนาเครื่องมือในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับผล
การศึกษาเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนท่ี 1 ประกอบด้วย 
5.2.1 พัฒนาแผนกิจกรรมและแบบฝึกทักษะจ านวน 4 ช่ัวโมง จากนั้น
น าเสนอแผนการจัดกิจกรรมต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทและมีประสบการณ์การสอนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน  
2 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความสอดคล้องขององค์ประกอบ จ านวน 

10 ข้อ 2) ด้านความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 9 ข้อ 
[9] พบว่า แผนกิจกรรมและแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
5.2.2 พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ จากนั้นน าเสนอต่อเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ พบว่า แบบทดสอบมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 0.5 ทุกข้อ
สามารถน าไปใช้ได้ 
5.2.3 พัฒนาแบบสอบถามความพึ งพอใจ ให้ สอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ จากนั้นน าเสนอต่อเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจรายการประเมินกับ
วัตถุประสงค์ พบว่า แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค ์0.5 ทุกข้อ สามารถน าไปใช้ได้ 
5.3 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองและศึกษาผลการใช้ 
 เป็นการน าแผนการจัดกิจกรรมทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์
คอมพิวติงไปใช้กับผู้ เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียน 
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 37 คน 
โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
5.3.1 ทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
5.3.2 บรรยายเนื้อหาก่อนจากนั้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามแบบฝึก
ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวตงิ และสร้างช้ินงานตามที่
ก าหนด จากนั้นประเมินผล 
5.3.3 สรุปความรู้ที่ได้รับ 
5.3.4 ทดสอบความรู้หลังเรียน 
5.3.5 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจของต่อกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติง 
 จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าทดสอบที เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
วัดความรู้ก่อนและหลังเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียน 
 
6. ผลการวิจัย 
 การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติงของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สามารถน าเสนอผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้
6.1 ผลการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติง
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุ
เคราะห์ 1” 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์จากการน าคะแนนของผู้เรียนจากการฝึกปฏิบัติ
ด้วยใบงานจ านวน 5 ชุด ตรวจให้คะแนน วิเคราะห์และสรุปผลการ
ปฏิบัติโดยภาพรวม พบว่า ผลการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วย
คลาวด์คอมพิวติงของผู้เรียนมีคะแนนของการฝึกปฏิบัติโดยรวมร้อยละ 
83.02  และใบงานทุกชุดมีคะแนนเฉลี่ยของการฝึกปฏิบัติตามล าดับ
จากมากไปน้อย ดังนี้ ใบงานที่ 4 ใบงานที่ 5 ใบงานที่ 1 ใบงานที่ 2 
และใบงานที ่3 โดยมีค่าร้อยละของคะแนนอยู่ระหว่าง 85.41 – 80.81 
แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการฝึกปฏิบัติใบงานของผู้เรียน 
รายการปฏิบัติ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

1. ใบงานท่ี 1 ทักษะการ
ใช้งาน Google Drive 

10 8.22 82.16 

2. ใบงานท่ี 2 ทักษะการ
ใช้งาน Google Docs 

10 8.19 81.89 

3. ใบงานท่ี 3 ทักษะการ
ใช้งาน Google Sheets 

10 8.08 80.81 

4. ใบงานท่ี 4 ทักษะการ
ใช้งาน Google Slides 

10 8.54 85.41 

5. ใบงานท่ี 5 ทักษะการ
ใช้งาน Gmail 

10 8.49 84.86 

ภาพรวม 50 41.51 83.02 
 
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติง 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์จากคะแนนการทดสอบวัดความรู้ของผู้เรียนก่อน
และหลังเรียนด้วยกิจกรรม โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันแต่การ
ทดสอบหลังเรียนนั้นผู้วิจัยได้สลับข้อค าถามและต าแหน่งของ
ตัวเลือกในแบบทดสอบ เมื่อได้ผลมาแล้วตรวจให้คะแนน วิเคราะห์
และสรุปผล พบว่า ผลการทดสอบการมีนัยส าคัญมีค่า 0.00 ซึ่งน้อย
กว่าระดับความมีนัยส าคัญ 0.05 (ก าหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 
ร้อยละ 95) แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงดัง
ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรยีน 

คะแนน n 
คะแนน

เต็ม x̅ S.D. t p 

ก่อนเรียน 37 22 10.32 1.89 
19.83 0.00* 

หลังเรียน 37 22 17.76 2.19 
*p < .05  
 
6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติง 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจาก
สิ้นสุดการเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล 
โดยภาพรวม พบว่า ผู้เรียนที่ความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติงอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.64, 
S.D. = 0.44) แสดงดังตารางที่ 3 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน 
รายการประเมิน x̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนของ
กิจกรรม 

4.58 0.46 มากที่สุด 

2. ด้านผู้สอน 4.73 0.33 มากที่สุด 
3. ด้านสถานท่ี/สิ่งอ านวยความสะดวก 4.60 0.45 มากที่สุด 
4. ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ 4.68 0.47 มากที่สุด 

ภาพรวมการประเมิน 4.64 0.44 มากที่สุด 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติงของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 
มีประเด็นที่น่าสนใจและน ามาอภิปรายผล ดังนี ้
7.1 ผลการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติง
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การสังเกตของผู้วิจัย และการสัมภาษณ์แบบไมม่ี
โครงสร้างกับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนบางปะอิน  
“ราชานุ เคราะห์  1” เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน พบว่า นัก เรี ยน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จะมีบัญชีของกูเกิลไว้ใช้ส าหรับรับส่งข้อมูล และ
จัดการไฟล์เอกสารผ่านกูเกิลไดร์ฟ แต่ครูผู้สอนให้ข้อมูลว่านักเรียน
ยังมีปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของกูเกิล ท าให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนคอมพิวเตอร์ไม่ต่อเนื่อง ผู้วิจัย
จึงได้น าปัญหานี้มาจัดกิจกรรมการสอนตามแผนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติง ได้ออกแบบแผนการ
สอน แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
มีการหาความสอดคล้องกับเครื่องมือโดยผู้เ ช่ียวชาญก่อนการ
น าไปใช้ พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนของการฝึกปฏิบัติโดยรวมร้อยละ 
83.02 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้
เนื่ องจากผู้ เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากเนื้อหาที่มี ความสอดคล้องกับ
ความสามารถของตน ในแต่ละเนื้อหามีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติที่
เหมาะสม แต่ละขั้นตอนของการฝึกปฏิบัติเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตาม
แบบฝึกทักษะทีละขั้นตอนอย่างละเอียดจึงท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน
ระหว่างเรียนรู้ได้ สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ [10] ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญกิจกรรมการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับความสนใจความถนัดและ
ความแตกต่างของผู้เรียนการฝึกทักษะการคิดการจัดการการเผชิญ
สถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาให้
ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ช้ินงานท่ีสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการใช้งานโปรแกรมมากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับสายใจ [11] ที่ ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คอมพิวเตอร์แอนนิเมชันเบื้องต้น และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยใช้ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน พบว่า ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์แอนนิเมชันเบื้องต้นและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการสอนโดยใช้ทฤษฎี 
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การสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงานหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
7.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติง 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้อธิบายเนื้อหา
ความรู้โดยละเอียดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ตามทีละขั้นตอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยและมีการ
ตรวจปรับผู้เรียนเป็นระยะอย่างทั่วถึง ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา [12] ที่กล่าวว่า
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นได้ทั้งทักษะกระบวนการทาง
ปัญญาและทักษะกระบวนการปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้โดยการ
อ่านหรือฟัง อาจไม่เพียงพอ การได้เห็นการกระท าที่เป็นล าดับ
ขั้นตอน การมีตัวแบบท่ีดี การได้ลองท าตามล าดบัขั้นตอนด้วยตนเอง 
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และจดจ าสิ่งที่เรียนได้มากขึน้  
7.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติง 
 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
สูงกว่าสมมติฐานที่ก าหนด เมื่อพิจารณาประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ ด้านผู้สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 
0.33 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้สอนได้เตรียมเนื้อหา สื่อ และวิธีการให้
เนื้อหาทีละขั้นตอนจากง่าบไปยาก ใช้ภาษาที่ผู้ เรียนเข้าใจง่าย
สอดคล้องกับสุวณี [13] ที่กล่าวว่า ครูต้องเข้าใจปัจจัยและยึดหลัก
ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ ครูต้องออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้
เรียนในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงมากที่สุด นักเรียนจึงจะได้การ
เรียนรู้ในมิติที่ลึกและกว้างกว่าการเรียนในห้องเรียนที่เป็นเพียงการ
เรียนแบบสมมติ นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดอย่าง
อิสระในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยให้ค าแนะน าและดูแลอย่างทั่วถึง 
ให้การเสริมแรงและก าลังใจในการฝึกปฏิบัติงานท าให้ผู้ เรียน 
ผ่อนคลายและอยากที่จะเรียนรู้จนครบกระบวนการที่ผู้สอนก าหนด
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจกับกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
8.1.1 ผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเค
ชันกูเกิลเป็นอย่างดี และควรเตรียมความรู้พื้นฐานของผู้เรียนด้าน
การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
8.1.2 ผู้สอนควรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสม เช่น 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และเวอร์ชันของ
ระบบปฏิบัติการที่เหมือนกันทุกเครื่อง  
8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
8.2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์
คอมพิวติง ด้วยการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน ในครั้งต่อไปควรมี
การใช้เทคนิคและวิธีการสอนอื่นๆ ที่น่าสนใจในการพัฒนาทักษะ 

การใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติง เพื่อค้นหารูปแบบของการ
พัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
8.2.2 ควรศึกษาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยคลาวด์คอมพิวติงกับ
ผู้เรียนในระดับช้ันอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนที่ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเขต
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2) เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการน ากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จ านวน 850 คน และ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จ านวน 350 คน วิธีด าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ และ2) แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบว่า สถานศึกษาได้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านการ
วางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 3) ด้านการออกแบบและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 4) ด้านการตรวจสอบการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
และ5) ด้านการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2. ผลการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบว่า ได้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  = 3.78, S.D. = 0.44 และ 3. ผลศึกษาความพึงพอใจต่อการน ากระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนมีพึงพอใจต่อการน ากระบวนการบริหารจัดการหลกัสตูรสถานศึกษาที่ดีไปใช้ในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  = 
2.87, S.D = 0.86  

ค าส าคัญ:  แนวปฏิบัติที่ดี, การบริหารจัดการ, หลักสูตรสถานศึกษา, เขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 
Abstract 

The purposes were 1 )  1) to study the educational institutions that have good practices in school curriculum 
management in the special development zone of the Eastern region 2) To study the best practices in the school curriculum 
development in the development zone. And 3) to study the satisfaction with the implementation of the good school curriculum 
management process in schools in the district This special development zone in the east. Population and samples used in the 
research are experts the school administrators and teachers were 850 people and the sample group used in the research was 
experts 350 school administrators and teachers. The method was divided into 3 phases. The instrument used in the research 
consisted of 2 items, namely 1) interview form and 2) questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
102ภาคบรรยาย



 
 
 

percentage, value. Average standard deviation And content analysis The results of the research are as follows: 1. The 
educational results of educational institutions that have good practice in school curriculum management in schools in the 
special development area of the eastern region, found that the educational institutions have good practice in school curriculum 
management. Education of schools in the Eastern Special Development Zone, 5 areas, which are 1) administration, educational 
curriculum 2) curriculum development planning 3) Educational institution curriculum design and design, 4) Educational institution 
curriculum examination, and 5) School institution curriculum update. 2. Educational results, best practice for school curriculum 
development. In the Eastern Special Development Zone, it is found that the best practice in curriculum development of schools 
in the Eastern Special Development Zone The overall picture is in a high level. With an average of  = 3.78, SD = 0.44 and 3. 
The results of the study revealed that the satisfaction with the implementation of the good school curriculum management 
process in schools in the Eastern Special Development Zone found that school administrators and Teachers were satisfied with 
the implementation of the good school curriculum management process in schools. The overall picture is in a high level. With 
mean equal to  = 2.87, S.D = 0.86 

Keywords: Best practice, management, school curriculum, Eastern Special Development Zone 

 

1. บทน า 
 จากวิสัยทัศน์ในการเป็น Thailand 4.0 โดยรัฐบาลก าหนด
นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) เพื่อด าเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(พ.ศ. 2560-2564) เพื่อรองรับการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว 
โดยแผนพัฒนาการศึกษาฯ มีวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาสู
สากล พัฒนาก าลังคนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการท างานที่หลากหลาย กระจายโอกาส
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ในการนี้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกใหม้ีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรมธรรมอันจะส่งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคและประเทศต่อไป [1] 
 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) ได
ก าหนดให้มยีุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ เพื่อ
กระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคและพัฒนา
เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  รวมทั้งพัฒนา ฟื้นฟู
พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวโดยยังคงอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

ใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมี
ทิศทางการพัฒนาในแต่ละภูมิภาค [2] 
 ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการไดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่
เข ต พั ฒ น าพิ เศ ษ ภ าค ต ะ วั น อ อก  (พ .ศ . 2560-2564) ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นไปตามตามนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาประเทศไทยด้วยการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเพื่อการต่อยอด
อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ และจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) มีวัตถุประสงค์
เพื่อปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงยกระดับคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนในพ้ืนท่ีใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น [3] 
 สภาพปัญหาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกที่มีขนาดที่แตกต่างกันท าให้เกิดปัญหาในการบริหาร
จัดการด้านหลักสูตรสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นพื้นฐานขนาดเล็กจะได้รับ
ผลกระทบและปัญหาในการบริหารจัดการด้านหลักสูตรเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัย ไม่ว่าเป็นเป็นเงินทุนสนับสนุน
จากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขนาดเล็ก ความคุ้มค่า คุ้มทุนก็จะน้อยกว่า
โรงเรียนสังกัดเดียวกันที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะพบปัญหาน้อยกว่า ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิลวรรณ วัฒนา [4] พบว่าปัญหาการ
บริหารงานวิชาการมากที่สุดเกี่ยวกับด้านบุคลากรขาดความรู้ในการ
บริหารงานวิชาการ รองลงมาคือ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน การขาดงบประมาณในการ
พัฒนา มีข้อเสนอแนะ คือ การจัดอบรม การท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
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การพัฒนาหลักสูตร การติดตามอย่างต่อเนื่องโดยศึกษานิเทศก์ และ
การระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาสนับสนุนการบริหาร 
 จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
เขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อช่วยผลักดันนโยบาย
ของรัฐบาล และแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาช้ันน าในการจัด
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีคุณภาพนั้นจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ นอกจากนี้โรงเรียน
ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออกต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถด้านวิชาการ 
เพื่อเป็นโอกาสในการเลือกเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนและผู้ปกครอง 
ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสถานศึกษาควรมีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่
ประสบความส าเร็จหรือได้รับการยอมรับ ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาวิจัย
เพื่อน าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกให้มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับ มีความก้าวหน้า และ
ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนให้ทัดเทียมสากลได้  ตลอดจนสร้าง
เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน และหลอมรวมเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
 2. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการน ากระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี ้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น 

กลุ่มเป้าหมาย (Hypothetical Population) ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จ านวน 22 โรงเรียน จ านวน 
850 คน 

  กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้ แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 44 คน 
และครูผู้สอน จ านวน 291 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ตามขนาดพื้นที่
ที่ก าหนด จ านวน 22 โรงเรียน โดยค านวณจากสูตรของทาโร่ยามา
เน่ วิเชียร เกตุสิงห์ [5] 
 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ด าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ และ
2) แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ  (Rating scale) ประเมินคุณ ภาพของเครื่อ งมื อ โดย
ผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 
คน  ป ระ เมิ นค วาม เที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อห า (Content Validity) 
ค านวณ หาค่า IOC (Index of I tem Objective Congruence) 
และพิจารณาเลือกรายการ ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่า
ใช้ได้และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วน าไป
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน น าข้อมูลที่
ได้มาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค 
(Cronbach’s Alph a Coefficient) Cronbach [6] โดยได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.95 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน าไป
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
 
 ชุดที่ 2 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ  (Rating scale) ประเมินคุณ ภาพของเครื่อ งมื อ โดย
ผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 
คน  ป ระ เมิ นค วาม เที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อห า (Content Validity) 
ค านวณ หาค่า IOC (Index of I tem Objective Congruence) 
และพิจารณาเลือกรายการ ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่า
ใช้ได้และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วน าไป
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน น าข้อมูลที่
ได้มาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค 
(Cronbach’s Alph a Coefficient) Cronbach [6] โดยได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน าไป
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
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 3.3 ตัวแปรในการศึกษา 
3.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การศึกษา 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

3.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ปัจจัย 
ด้านการบริหาร 2) ปัจจัยด้านผู้บริหาร 3) ปัจจัยด้านสถานศึกษา 
และ4) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  
 
 3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
  3.4.1 การศึ กษ าและวิ เค ราะห์  (Study and 
Analysis) ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ (Expert in-depth 
interview ใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2562 
  3.4.2 การสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน จ านวน 22 โรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึง พฤษภาคม 
2562 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ แบ่งการ
ด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่  1 การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การสังเคราะห์ข้อมูล และระยะที่ 
3 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ Expert in-depth interview )  
 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
เลือกใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 

4. ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการศึกษาสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพบว่า สถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีใน
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังน้ี 
 
 4.1.1 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษามีจุดเด่น คือ มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวช้ีวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่วนจุดที่สถานศึกษาต้องพัฒนา 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะและกลยุทธ์ด้านการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ข้อเสนอแนะที่สถานศึกษาควร
น าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อยอด คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่อง
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษา 
 
 4.1.2 ด้านการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามีจุดเด่น 2 ประการ 
คือ 1) มีการส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนวิเคราะห์
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรสถานศึกษา และผลการ
ด าเนินการหลักสูตรตามจุดเน้นของสถานศึกษาความเสี่ยงด้านงาน
วิชาการ 2) ผู้บริหารสถานศึกษา และฝ่ายวิชาการมีการจัดท า
นโยบายตามยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการและมีการเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่วนจุดที่สถานศึกษาต้อง
พัฒนา คือ การวางแผนการวิเคราะห์ SWOT การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาทุก ๆ 3 ปี เพื่อเป็นการทบทวนการผลการน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้ และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษายั งไม่
สอดคล้องกับบริบทเขตพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข้อเสนอแนะที่สถานศึกษาควรน าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อยอด คือ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 4.1.3 ด้านการออกแบบและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
พบว่า จุดเด่นของสถานศึกษาในการออกแบบและจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา คือ การบริหารงานวิชามีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการหลักสูตรเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มี
การจัดท าโครงการและกิจกรรมตามที่ก าหนดในแผนปฏบิัติการอย่าง
ชัดเจน ส่วนจุดที่สถานศึกษาต้องพัฒนา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรก าหนดแนวปฏิบัติการก ากับ ติดตาม ผลการออกแบบและจัดท า
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอย่าง
ชัดเจน 
 
 4.1.4 ด้านการตรวจสอบการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น คือ ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีการติดตาม ประเมินผลการน าแผนปฏบิัติการบริหารจัดการ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไป
ปฏิบัติ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น โครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติ ส่วน
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จุดที่สถานศึกษาต้องพัฒนา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และครูผู้สอนควรมีส่วนร่วมในการนิเทศติดตามการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 4.1.5 ด้านการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษามีจุดเด่น คือ ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูผู้สอนมีการทบทวนและปรับปรุงการใช้หลักสูตรเขตพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความเหมาะสมตามบริบทของ
สถานศึกษาและสภาพการณ์ปัจจุบัน ส่วนจุดที่สถานศึกษาต้อง
พัฒนา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรหาแนวทางในการพัฒนาครูและ
หากลยุทธ์ในการพัฒนาครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเขตพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เช่น การส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการ
ประเมินโครงการเกี่ยวกับหลักสูตรเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกให้ครูผู้สอนมีความตระหนักเกี่ยวกับการด าเนินการ
ด้านหลักสูตรเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  
  4.2 ผลการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 
  4.2.1 ผลการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.00 และเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ  20.00 อายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมา อายุ
ระหว่าง 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 และอายุระหว่าง 41-50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 21.00 ส่วนอายุน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.00 
ร้อยละ 61.00 มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 15 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 23.00 มีปราบการณ์  11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.00 มี
ประสบการณ์ 5-10 ปี ส่วนประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 1.00 ร้อยละ 76.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 19.00 มีการศึกษาระดับปริญญาโท และร้อยละ 5.00 มี
การศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 25.00 เป็นผู้อ านวยการ
สถานศึกษา เป็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และเป็นครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 

  4.2.2 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก  
 

รายการ ระดับความคิดเห็น แปลผล 

  S.D 
1. ด้านการบริหารจดัการ
หลักสตูรสถานศึกษา 

 
3.89 

 
0.33 

 
มาก 

2. ด้านการวางแผนการ
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

 
3.78 

 
0.44 

 
มาก 

3. ด้านการออกแบบและ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 
3.78 

 
0.44 

 
มาก 

4. ด้านการตรวจสอบการ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

 
3.74 

 
0.44 

 
มาก 

5. ด้านการปรับปรุง
หลักสตูรสถานศึกษา 

 
3.78 

 
0.44 

 
มาก 

รวม 3.78 0.44 มาก 

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีด้านการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.78 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44  

  
4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการน ากระบวนการ

บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผลปรากฏดัง
ตารางที่ 2  
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ตารางที่  2  แสดงผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจต่อการน า
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่ดี ไปใช้ใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  
แปลผล   S.D 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนของการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา 
1.1 ความครบถ้วนของ
กระบวนการด าเนินงานบรหิาร
จัดการหลักสตูร 

 
 

2.90 

 
 

0.30 

 
 

มาก 
1.2 ความครบถ้วนของ
กระบวนการพัฒนาคณุภาพด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

 
 

2.88 

 
 

0.32 

 
 

มาก 
1.3 การก าหนดตัวช้ีวัดคณุภาพ
ในขั้นตอนของ PDCA ชัดเจน 

 
2.92 

 
0.27 

 
มาก 

1.4 อธิบายวิธีการปฏิบัติตาม
กิจกรรมชัดเจน 

 
2.85 

 
0.41 

 
มาก 

1.5 แผนปฏิบัติงานสร้างความ
เข้าใจในกระบวนการบริหาร
จัดการหลักสตูร 

 
 

2.83 

 
 

0.38 

 
 

มาก 
รวม 2.88 0.13 มาก 

2. ด้านความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้ประโยชน์ 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการบริหารจัดการ
หลักสตูรภายหลังเข้าร่วม
โครงการวิจัยครั้งนี ้

 
 
 

2.85 

 
 
 

0.36 

 
 
 

มาก 
2.2 การน ากระบวนการไป
ด าเนินงานวิชาการไปใช้ในการ
บริหารจดัการหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
 
 

2.87 

 
 
 

0.34 

 
 
 

มาก 
2.3 การน ากระบวนการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการไปใช้ในการ
บริหารจดัการหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
 
 

2.87 

 
 
 

0.34 

 
 
 

มาก 
2.4 การน ากระบวนการบริหาร
จัดการงานวิชาการในกาบริหาร
จัดการหลักสตูรสถานศึกษา 

 
 

2.83 

 
 

0.38 

 
 

มาก 
รวม 2.85 0.16 มาก 

รวมเฉลี่ย 2.87 0.86 มาก 

 

 จากตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการน า
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่ดี ไปใช้ใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86   
 

5. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
 
 5.1 ผลการศึกษาสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา เช่น ด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านการออกแบบและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ด้าน
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการตรวจสอบการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอติพงษ์ วงษ์ชล
ชัยกุล [7] ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต1 พบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร ควรพัฒนาส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรโรงเรียน ส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาความจ าเป็นต่าง ๆ ทางสังคม นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวีรเทพ เนียมหัตถี [8] ควรปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ได้ ซึ่งหลักสูตรที่จะ
น ามาใช้ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ได้ ซึ่งหลักสูตรที่จะน ามาใช้ใน
โรงเรียนเมื่อถึงเวลาจะต้องปรับปรุง อาจจะเป็นช่วง 1 ปีหรือ 3 ปี 
แล้วแต่ความเหมาะสม         
 
 5.2 ผลศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเขต
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
ของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ด้านความรู้ความเข้าใจ
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และการน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้โรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกได้น าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ [9] 
เป็นขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานวิชาการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการเรียนการสอน เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นการประสาน
ความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ประสานความร่วมมือ ให้เกิด
ทัศนคติที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการทางการศึกษาให้ตรงตาม
ความต้องการ อีกทั้ งยั งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนด้วยมีการประเมินผลงานวิชาการ วิเคราะห์ 
และสรุปผลของการส่งเสริมงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา เพื่อจัดการศึกษา 
เพื่อวิเคราะห์ แนวทางในการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ข้อดี 
ข้อเสีย และประโยชน์อื่น ๆ นอกจากนี้สอดคล้องกับเหรียญชัย 
วีรวรรธ์กุล [10] ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษามี
แนวทางปฏิบัติ คือ วางแผนประชุม ส ารวจความต้องการสนับสนุน
ด้านวิชาการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของบุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการน ากระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่มี
ขนาดโรงเรียนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการน ากระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
เขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายด้านและโดยภาพรวม
ต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธนบูลย์ อ านวยวิทยากุล [11] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
การเปรียบเทียบความพึงพ่อใจของครูในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวม 
4 ด้าน และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมเกียรติ อินทร์ณรงค์ [12] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึง
พอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ท างานน้อยและประสบการณ์ท างานมาก มีความพึง
พอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายข้อ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งประกอบไปด้วย ความหมายของการ
บริหารงานวิชาการ แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร หลักการ
บริหารจัดการคุณภาพงานวิชาการ การบริหารจัดการคุณภาพงาน
วิชาการขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา แผนยุทธศาสตร์ รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลงานวิจัยท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทฤษฏีแนวปฏิบัติที่ดีการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึ กษา โดยการสั งเคราะห์ปัจจัยการบริหาร 
กระบวนการด าเนินงาน และการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
1) โรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกน า

แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการด้านหลักสูตรสถานศึกษา 5 ด้าน 
อาจจะพิจารณาเลือกแนวปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสมกับโรงเรียน การ
มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานน ามาจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมของ
โรงเรียนและบรรจุเป็นแผนงานของโรงเรียน 

 
2) โรงเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกควร

พิจารณาน าแนวปฏิบัติที่ดี ในการบริหารจัดการด้านหลักสูตร
สถานศึกษา จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ และติดตามผลเพื่อน าไปใช้
และปรับปรุง แก้ไขในปีต่อไป 

 
3) ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา ควรน าผลวิจัยครั้งนี้ไปพิจารณาสนับสนุนส่งเสริมให้
สถานศึกษาในพื้นที่ความรับผิดชอบไปสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
โรงเรียนในเรื่องแผนพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2558)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามแนวคิด CIPP Model  เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์(5ปี) ที่ก าลังศึกษาช้ันปีที่ 2 – 5 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 117 คน  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 4 คน ผู้ใช้บัณฑิตจากโรงเรียนที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 27 โรง รวมจ านวน 27 คน ส่วนผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ และผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม จ านวน 4 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จ านวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ด้านบริบท นักศึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นสอดคล้องกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน  ซึ่งประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แผนการด าเนินงานของสาขาวิชา จุดอ่อน/จุดแข็งของสาขาวิชา ว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก  แต่ควรเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)  
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า  นักศึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นสอดคล้องกันทั้งในภาพรวมและรายด้านซึ่งประกอบด้วย 
เนื้อหาสาระของหลักสูตร คุณสมบัติผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา สภาพแวดล้อมทางกายภาพ งบประมาณผลิตบัณฑิต ว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่อาจเพิ่มคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนต้องเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่า 6 หน่วยกิต  
 3. ด้านกระบวนการ นักศึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นสอดคล้องกันทั้งในภาพรวมและรายด้านซึ่งประกอบด้วย 
การจัดการเรียนรู้  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดั บมาก  และเมื่อออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาควรสามารถสอนบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ และมีทักษะในการคุมช้ันเรียน 
 4. ด้านผลผลิต  ผู้ใช้บัณฑิตมีความเห็นว่าคุณลักษณะนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรนี้มีคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า มีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู้ และคุณลักษณะตามองค์กรวิชาชีพ มีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก  ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้นักศึกษามีทักษะในการค้นหา
ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
ค าส าคัญ :  การประเมินหลักสูตร, ครุศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to evaluate the curriculum on bachelor of Faculty of Education in 
Mathematics Program (5 years) (Curriculum of 2015 academic year) of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University in 
accordance with CIPP Model consisting of quantitative data and qualitative data. The responders of quantitative data 
were 117 students studying in the second to the fifth years in 2018 academic year, 4 instructors and 27 employers from 
27 schools where the students joined their internship. The responders of qualitative data were 8 instructors of Faculty 
of Education and experts in mathematics. The research instruments were 4 copies of questionnaires and a copy of 
interviewing form. The data were analyzed by using percentage, mean standard deviation and content analysis. 
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The findings revealed that: 
 1. Context: as a whole, the students and instructors agreed that all aspects including objectives of the curriculum, 
structure of the curriculum, performance plans of the program, and weakness/strength of the program were suitable at 
a high level.  However, the content should be added in accordance with the area of mathematics of The Basic 
Education Core Curriculum 2008 (2017 Revision). 
 2. Input: as a whole, the students and instructors agreed that all aspects including the contents of the curriculum, 
qualifications of learners, instructors, advisors, physical environment, and budgets were suitable at a high level. 
However, the qualification of learners who want to study in Mathematics Program have to study mathematics more 
than 6 credits in the senior high school. 
 3. Process: as a whole, the students and instructors agree that all aspects including learning management, 
internship, and activities for student improvement were suitable at a high level, and when the students join their 
internship, they should be able to integrate mathematics and problem solving in daily life and have skills to control the 
classrooms. 
 4. Product: as a whole, employers agreed that the qualifications of the students who graduated from this program 
were at a high level.  When each aspect was considered, it was found that the moral, ethics, and interpersonal skills 
and responsibility were at the highest level. The knowledge, cognitive skills, numerical analysis, communication and 
Information Technology skills, learning management skills, and characteristics according to professional organizations 
were at a high level. The employers would like the students have skills to search for new knowledge. 
Key words : Curriculum evaluation, Bachelor of Education, Program in Mathematics 
 
1. บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของประเทศ ซึ่งจะต้องพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับให้มีทักษะ
และความสามารถเพียงพอส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 
21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษาในฐานะกลไกหลักของ
ประเทศ ต้องตระหนักถึงความส าคัญในภารกิจที่ส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งหลายประการ  ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  การเรียนรู้และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอุดมศึกษาซึ่งกันและกัน  ในยุคโลกา  
ภิวัตน์ท าให้เกิดการเปรียบเทียบ และเกิดเป็นแนวคิดที่จะปรับปรุง
การอดุมศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์)[1] 
องค์ประกอบที่ส าคัญของระบบการศึกษาที่มีคุณภาพคือ หลักสูตร 
เพราะหลักสูตรเป็นเครื่องช้ีน าทางในการจัดการความรู้และ
ประสบการณ์แก่ผู้เรียน ซึ่งครูจะต้องปฏิบัติตามหลักสูตรเพื่อให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน หลักสูตรจึงเป็นหัวใจ
ส าคัญของการศึกษา และเป็นเครื่องช้ีความเจริญของชาติ นอกจากน้ี 
หลักสูตรยังเปรียบเสมือนแผนแม่บทที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนทั้ งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  วิธีการหรือ
กระบวนการน าหลักสูตรไปใช้เปรียบเสมือนการน าแผนไปสู่การ
ป ฏิ บั ติ ใน ระ ดั บ ส ถ าน ศึ ก ษ า  โบ แ ช ม พ์  (Beauchamp) [2] 
นอกจากน้ัน ผู้บริหารหรือผู้สอนและผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาจึงมี
ความจ าเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร การบริหารหลักสูตรหรือการน าหลักสูตรไปใช้ รวมทั้งการ
ประเมินหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งการ
ท างานด้านวิชาการให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนและมีคุณภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน [3]   

         การประเมินหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากผู้ใช้
หลักสูตรจะประเมินเพื่อพิจาณาตรวจสอบระบบการบริหารหลักสูตร
เพื่อปรับปรุงคุณภาพตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรแล้ว ยัง
ต้องปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16  ที่
ก าหนดให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน
และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมาเรียม  นิลพันธุ์)[4,5] เพื่อ  ให้หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะสถาบันผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการสอน
คณิตศาสตร์ และสอดคล้องตามนโยบายการผลิตและพัฒนาครูของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรดังกล่าว
มาเป็นระยะเวลาสามปี และต้องท าการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 
2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันกับการรับนักศึกษาตามหลักสูตรปรับปรุงในปี
การศึกษา 2563 น้ัน โดยเริ่มต้นจากการประเมินหลักสูตรดังกล่าว
อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามกระบวนการของการประเมิน
หลักสูตรและการสอน จึงเห็นควรด าเนินการประเมินหลักสูตรครุศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
ดังกล่าว โดยการประเมินหลักสูตรครั้งนี้  ใช้แนวคิดการประเมิน
หลั กสู ต ร  CIPP Model ของสตัฟเฟิ ลบี ม (Stufflebeam)[6] ซึ่ ง
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ประเมินหลักสูตร 4 ด้าน คือ ด้านบริบทของหลักสูตร (Context 
Evaluation-C) ด้ าน ปั จ จั ย น า เข้ า  (Input Evaluation-I) ด้ า น
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร (Process Evaluation-P) และ
ด้านผลผลิตของหลักสูตร (Product Evaluation-P) ทั้งนี้เพื่อน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ให้มี
คุณภาพตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและได้มาตรฐานสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2558) มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามแนวคิด CIPP Model  

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้นั้นเป็นการประเมิน
แบบ Formative Evaluation โดยมีจุดมุ่งเน้นส าคัญเพื่อตรวจสอบ
หาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   
      3.2  ผู้วิจัยน าแบบจ าลองหลักการประเมินตามรูปแบบ CIPP 
Model ของสตัฟ เฟิลบีม  (Stufflebeam) ซึ่ งเป็นการประเมิน
หลักสูตรทั้งระบบ โดยท าการประเมินหลักสตูรใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ 
(Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพจากผู้มสี่วนได้สว่นเสียที่เกี่ยวข้องกับหลักสตูร  
      3.3  หลักสูตรที่ประเมินในการศึกษานี้เริ่มใช้กับนักศึกษาที่ขึ้น
ทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ เวลาที่เก็บ
รวบรวมข้อมูล จึงยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ 
ดังนั้น ในการประเมินผลผลิตของหลักสูตรจึงให้ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียน
ที่นักศึกษาช้ันปีที่ 5 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นผู้ประเมินด้าน
ผลผลิตของหลักสูตร  
       3.4 ในการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาจะใช้หน่ วย
ตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ที่ก าลังศึกษาใน
ช้ันปีที่ 2 ถึงช้ันปีที่ 5 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาทุกคน 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 117 คน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิ จั ย ค รั้ งนี้ เป็ น ก ารวิ จั ย ป ระ เมิ น ผล  (Evaluation 
Research) โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ดังนี ้
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประเมินผล โดยใช้รูปแบบการประเมิน 
CIPP Model มีการด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
 ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ดังนี ้
            1) ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน  8 คน  จาก
อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ และผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์  
           2) ผู้ใช้บัณฑิตในโรงเรียนที่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ออกฝึกประสบการณ์ วิชา ชีพ เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากโรงเรียน 33 โรง ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 
27 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 81.82 
          3) อ าจ า รย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  จ า น วน  5  ค น  ได้
แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 5 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

          4) นักศึกษาที่ก าลังศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(5 ปี) ช้ันปีที่  2 ถึง ช้ันปีที่  4 จ านวน 86 คน ได้แบบสอบถาม
กลับคืนมาจ านวน 84 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.67 

5) นักศึกษาที่ก าลังศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ช้ัน
ปีที่ 5  จ านวน 33 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 33 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเป็นแบบสอบถาม จ านวน 4 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ 
จ านวน 1 ฉบับ จ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้ ดังนี้ 

ประเมินบริบท
หลกัสูตร 

-วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
- โครงสร้างของหลกัสูตร 
- แผนการด าเนินงานของสาขาวิชา 
- จุดอ่อน/จุดแขง็ของสาขาวิชา 

ประเมินปัจจยั
น าเขา้ 

- เน้ือหาของหลกัสูตร 
- คุณสมบติัผูเ้รียน/อาจารยผ์ูส้อน/อาจารย์
ท่ีปรึกษา 
- สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

- งบประมาณการผลิตบณัฑิต 
 

ประเมิน
กระบวนการ 

- พฤติกรรมของผูส้อน/ผูเ้รียน 

- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

- การจดัการเรียนการสอน 

- การให้บริการแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- การบริหารจดัการหลกัสูตร 
 

ประเมิน 
ผลผลิต 

- คุณลกัษณะของนกัศึกษา 
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 ฉบับที่ 1 แบบสอบถามส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ถึงช้ันปีที่ 4 
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2558) ด้านบริบทของ
หลักสูตร ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่  5  สอบถาม
ความคิดเห็น เกี่ยวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิช า
คณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2558) ด้านบริบทของ
หลักสูตร ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เนื่องจากได้ผ่าน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาหนึ่งภาคเรียนแล้ว 
 ฉบับที่  3 แบบสอบถามส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์(5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2558) ด้านบริบทของ
หลักสูตรในรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปัจจัย
น าเข้า และกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 
 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามส าหรับผู้ใช้บัณฑิต สอบถามความ
คิดเห็นของครูพี่ เลี้ยงในโรงเรียนที่นักศึกษาช้ันปีที่  5 ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
และคุณลักษณะตามองค์กรวิชาชีพ 
 ฉบับที่ 5 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้เช่ียวชาญในการจัดสนทนา
กลุ่ม สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ บริบทของหลักสูตรในประเด็น 
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร จุดแข็ง/จุดอ่อนของหลักสูตร 
ด้านปัจจัยน าเข้า ในประเด็นคุณสมบัติของผู้เรียน/การสอบคัดเลือก 
ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตตาม
มาตรฐานของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา     
 โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรจาก
เอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์การวิจัย และน าแบบสอบถามทั้ง 4 ฉบับ และแบบ
สัมภาษณ์  1 ฉบับไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความตรงและความถูกต้องของเนื้อหา (Conten Validity) 
และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอด 
คล้องอยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 ซึ่งอยู่ในระดับท่ีเชื่อถือได้ 

3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับผู้สอน 
นักศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย จ านวน 30 คน และผู้ใช้
บัณฑิตที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย จ านวน 30 คน เพื่อหา
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา โดยใช้
สูตรของครอนบาค ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามส าหรับ 

นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 4 เท่ากับ 0.92 , 
0.97 , 0.90 และ 0.96 ตามล าดับ 

4. น าแบบสอบถาม ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
ด าเนินการวิเคราะห์โดยหา ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความเห็นว่าเหมาะสมมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความเห็นว่าเหมาะสมมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความเห็นว่าเหมาะสมปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความเห็นว่าเหมาะสมน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความเห็นว่าเหมาะสมน้อยที่สุด

 2. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา       

6. สรุปผลการวิจัย 
       6.1 ด้านบริบท (Context หรือ C) นักศึกษา และอาจารย์
ประจ าหลักสตูรมีความเห็นสอดคล้องกันในภาพรวมว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.11,S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้านย่อยพบว่าทุกด้านมีความเหมาะสมในระดบัมาก ดังกราฟ 
 

 
 
 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตรมี ค่ า เฉลี่ ยสู งสุด  (  = 4.15,              
S.D.= 0.38)โดยเฉพาะการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ศรัทธาในวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและเป็นครูที่ดีมี
คุณภาพ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (  = 4.50, S.D.= 
0.58)  และจากการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ ให้ข้อเสนอว่าควรเพิ่ม
เนื้อหาในหลักสูตรให้ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) 
 6.2 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input หรือ I) นักศึกษา และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีความเห็นสอดคล้องกันทั้งในภาพรวมว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.12, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้านย่อยพบว่าทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ดัง
กราฟ 
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 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.32, S.D.= 0.49) โดยเฉพาะประสบการณ์ด้าน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน (  = 4.43, S.D.= 0.64) และจากการ
สนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ ให้ข้อเสนอว่าอาจเพิ่มคุณสมบัติของผู้เข้า
เรียนต้องเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมา
มากกว่า 6 หน่วยกิต เพราะปัจจุบันมีโปรแกรมให้เลือกเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างหลากหลาย 

 6.3 ด้านกระบวนการบริหารจดัการหลักสตูร(Process หรือ P)
นักศึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นสอดคล้องกันทั้ง
ในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.22, S.D. = 
0.57) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านย่อยพบว่าทุกด้านมีความเหมาะสม
อยูใ่นระดับมาก ดังกราฟ 

 

 
 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.46, S.D.= 

0.46) ซึ่งพบว่านักศึกษาช้ันปีที่ 5 ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นว่าปริมาณภาระงานของ
นักศึกษาที่ก าหนดไว้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (  = 4.47, 
S.D.= 0.68)  และกระบวนการนิเทศของครูพี่ เลี้ยง (  = 4.51, 
S.D.= 0.47) มีความเหมาะสมมากที่สุด และจากการสนทนากลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญให้ข้อเสนอว่าในการออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 
นักศึกษาควรสามารถสอนบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ และควรมีทักษะในการคุมชั้นเรียน  

6.4 ด้านผลผลิตของหลักสูตร (Product หรือ P) ผู้ใช้บัณฑิตมี
ความเห็นว่าคุณลักษณะนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรนี้มีคุณลักษณะใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก(  = 4.32, S.D.= 0.60) เมื่อพิจารณาแต่
ละด้าน พบว่า มีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม (  = 4.63, 
S.D.= 0.60)  และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (  = 4.50, S.D.= 0.69)  มีอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ และคุณลักษณะตามองค์กรวิชาชีพ มีคุณลักษณะอยู่
ในระดับมาก ดังกราฟ 

 

 
 
คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด          

(  = 4.63, S.D.= 0.60) โดยเฉพาะมีความเสียสละ/มีจิตส านึก
สาธารณะ (  = 4.88, S.D.= 0.64)  และการมีวินัยปฏิบัติตามกฎ
และระเบียบขององค์กร(  = 4.67, S.D.= 0.68) ส่วนด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.50, S.D.= 0.69) โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่นได้ (  = 4.63, S.D.= 0.69) และมีความสุภาพ
อ่อนน้อม ในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อนักเรียน ทั้ งเพื่ อนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา (  = 4.63, S.D.= 0.69)    

ส่วนด้านทักษะทางปัญญามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (  = 4.02, 
S.D.= 0.56) โดยเฉพาะความสามารถในการคิดค้นพัฒนานวัตกรรม
ด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (  = 3.89, S.D.= 0.70) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้นักศึกษามี
ทักษะในการค้นหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ  

7. อภิปรายผล 
 7.1 จากผลการวิจัยด้านบริบท พบว่า ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ
แผนการด า เนินงานของหลักสู ตร ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ได้ให้ความส าคัญของการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) [7] โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่ง
ผลิตบัณ ฑิตที่ มี คุณ ธรรม มีความกล้ าหาญทางจริยธรรม มี
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูง ต่อวิชาการวิชาชีพ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู และคณะ 
[8] และกรภัสสร อินทรบ ารุง [9] ที่ เห็นว่าการประเมินสภาวะ
แวดล้อมหรือบริบทหลักสูตรที่ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร แผนการด าเนินงานของสาขาวิชา มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก 
 7.2 จากผลการวิจัยด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  โดยเฉพาะคุณสมบัติของผู้เรียน/
การสอนคัดเลือก และคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการ ทั้งนี้ เนื่องจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้ปฏิบัติตาม
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)(มคอ.1) [7] ในการจัดอาจารย์ผู้สอนที่
ต้องมีคุณสมบัติตามที่ มคอ.1 ก าหนด และผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติ
ตามประกาศของกระทรวงศึ กษาธิก าร และประการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยาเรื่องการรับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ส่วนด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ์และ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนงบประมาณในการผลิต
บัณฑิต มีพอเพียงและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรพรรณี เผ่าทองศุข และคณะ [10]  
 7.3  จากผลการวิจัยด้านกระบวนการจัดการหลักสูตร พบว่า 
ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากทางคณะครุ
ศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาท าการ
พัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ตั้งแต่การคัดเลือก
โรงเรียน การเตรียมตัวก่อนออกฝึกประสบการณ์ การนิเทศติดตาม
การสอนในสถานศึกษาและอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะตาม
ข้อบังคับของคุรุสภา ที่ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ [11]  การพัฒนาคุณลักษณะติดตามให้เป็นไปตาม ส่วนด้าน
การจัดการเรียนรู้ของผู้สอน ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์
ปัญหาและการค้นคว้า ทั้งนี้เนื่องจากคณะครุศาสตร์และสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ได้ก าหนดให้คณาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือท า (Active Learning) ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายให้
นักศึกษาเกิดทักษะดังกล่าว ตลอดจนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เปิด
โอกาสให้นักศึกษาประเมินอาจารย์  
 7.4 จากผลการวิจัยด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะมีคุณลักษณะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ และคุณลักษณะ
ตามองค์กรวิชาชีพ มีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากทาง
มหาวิทยาลัยฯ คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
สมเกียรติ อินทสิงห์ และคณะ [12] ที่พบว่า บัณฑิตมีคุณลักษณะ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ครอบคลุมตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก  

8. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

1) ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในหลักสูตรให้ครอบคลุม
เนื้อหาของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

2) การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ควรระบุหน่วยกิตที่ต้อง
เรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มา
มากกว่า 6 หน่วยกิต 

3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนควรเป็นการสอน
แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับชีวิตจริงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4) ควรท าการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ความตรงต่อเวลา 
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครูได้จริง สามารถคิดค้นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน และน าเสนอภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่อง 
แคล่ว ถูกต้องและสร้างสรรค์ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความหลากหลายและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   เนื่ อ งจากการวิจั ยครั้ งนี้ เป็ นการ วิจั ยป ระ เมิ นแบ บ 

Formative เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการวิจัยที่ควรท าในครั้งต่อไป คือ 

1) ท าการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ เมื่อมีนักศึกษาจบหลักสูตรและไปปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา โดยประเมินตามรูปแบบ CIPP Model เพื่อดูผลกระทบ
ของหลักสูตร 

2)  ในการประเมินด้านกระบวนการ ควรมีรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นการ
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 

3) ในการประเมินด้านผลผลิต ควรมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญาในการคิดค้นพัฒนา
นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธอีภิปัญญา 

กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้
The Study of Learning Achievement in Biology Subject and  
Critical Thinking Skill of Mattayomsuksa Four Students using  

Metacognitive Strategy and Inquiry Method 
 

ศศิภา นวลละออง1 และ อมรรัตน์ สนั่นเสียง2 
 

สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
1Email : h2o_sasipha@hotmail.com;  2Email : amornrat2_3@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ชีววิทยาและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน 48 คน ได้มา
จากการสุ่มแบบเจาะจง ซึ่งเป็นห้องทีจ่ัดตามสภาพจริง และสุ่มโดยการจับสลากอีกครั้งเพื่อก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 
ห้องเรียนดังนี้ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 25 คน เป็นกลุ่มทดลอง 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาและช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4/1 จ านวน 23 คน เป็นกลุ่มทดลอง 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 18 คาบ เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญา แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาชีววิทยา และแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง มีการสอบก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร 
(MANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาและกลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไม่แตกต่างกัน 
 2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาและกลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญามีทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญา; การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้; ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to compare learning achievement in Biology Subject and critical thinking 

skill of Mattayomsuksa four students using two instruction method : metacognitive strategy and inquiry method. The 
sample group were Mattayomsuksa four students studying at Debsirinklongsibsam Patthumthani school who studied in 
the second semester of the academic year 2018. The sample group consisted of 48 students who studied in two intact 
groups. the experimental group included 25 students of Mattayomsuksa 4/2 using metacognitive strategy and the 
control group included 23 students of Mattayomsuksa 4/1 using inquiry method. The duration of the experiment was 18 
hours. The research included a set of lesson plans using metacognitive strategy and another set of lesson plans using 
inquiry method, the form of Biology learning achievement test and the form of critical thinking skill test. This quasi – 
experimental research was pretest – posttest design. The statistical analysis was performed by using t – test 
independent and multivariate analysis of variance (Manova). The research results revealed as follows: 
 1. The learning achievement in Biology Subject of group taught by metacognitive strategy and that of the group 
taught by using inquiry method was not different. 
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 2. The creative thinking skill of group taught by metacognitive strategy and that of the group taught by using 
inquiry method was different with a statistically significance of .05. In other words, The creative thinking skill of the 
group taught by metacognitive strategy was higher than that of the group taught by using inquiry method. 
Keywords: metacognitive strategy; inquiry method; critical thinking skill 
 
 

1. บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและ
อน าคต เพ ราะวิท ยาศาสตร์ เกี่ ย วข้ อ งกั บทุ กคนทั้ ง ใน
ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี 
เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวย
ความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของ
ความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และ
ศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้ง
ความคิดเป็น เหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มี
ทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ใช้ความรู้และทักษะเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็น  ระบบ 
รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ 
ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณและ ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่าง สร้างสรรค์สามารถตัดสินใจโดย
ใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ 
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่ง
ก าร เรี ย น รู้  (knowledge-based society) ดั งนั้ น ทุ ก คน จึ ง
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้
ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์ สร้างสรรค์ขึ้น 
สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมี เหตุผล สร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม [1] 
 การจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน ถึงแม้จะได้พยายามจัดให้
มีแบบแผนที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน
แล้วก็ตาม แต่ผลก็ยังไม่เป็นไปตามความคาดหวังมากนัก ยังมี
ผู้เรียนเป็นจ านวนมากที่ไม่ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
กล่าวคือ ยังมีความรู้ในเรื่องต่างๆไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด หรือ
ยังขาดทักษะความช านาญในการกระท าสิ่งต่างๆ หรือยังขาด
ความรู้และเจตคติที่เหมาะสมในบางเร่ือง การจัดการศึกษาหรือ
การให้การศึกษาแก่ผู้เรียนยังไม่ได้ผลตามคาดหวัง ซึ่งสาเหตุของ
ปัญหานั้นมีจ านวนมาก [2] สภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้ใน
ปัจจุบันพบว่า ครูขาดการวิเคราะห์หลักสูตรก่อนการออกแบบการ
สอนและเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ ตลอดจนเนื้อหาท่ีจะสอนนั้นยัง
ขาดการคัดกรองประเภทขององค์ความรู้ที่จะสร้างเสริมให้ผู้เรียน
อย่างชัดเจนและมีความเชื่อมโยงกัน อีกท้ังการจัดการเรียนการสอน
ยังเน้นครูเป็นศูนย์กลาง ท าให้ผลการเรียนรู้ไม่ตรงและบรรลุตัวช้ีวัด
ที่หลักสูตรก าหนด [3] ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน

มั ธยมศึ กษ าปี ที่  6 ใน ปี ก ารศึ กษ า  2560 ที่ มี ค ะแน น เฉลี่ ย
ระดับประเทศลดลงจากปีการศึกษา 2559 ซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศเท่ากับ 31.62 และในปีการศึกษา 2560 มีคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 29.48 [4] 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันตกอยู่ในสภาพวิกฤติอันเป็นผลมาจาก
ความอ่อนแอทางความคิด คนไทยจึงเป็นคนเช่ือคนง่าย ถูกหลอก
บ่อยๆ ฟังอะไรไม่เคยตรวจสอบความจริง ตีความสถานการณ์ต่างๆ
ผิดเพี้ยนไปจากความจริง ชอบลอกเลียน ไม่มีความคิดสร้างสรรค์
เมื่อมีปัญหาก็แก้ด้วยวิธีผิดๆ เช่น แก้ความจนด้วยการซื้อหวย แก้
ความผิดหวังด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการแจก
เงิน หรือกู้ต่างประเทศ สภาพสังคมเช่นนี้จึงเป็นสังคมที่ขาดความ
มั่นคง เปราะบาง และพร้อมที่จะถูกชักจูงไปในทิศทางต่างๆ ผู้คน
ขาดความมั่นใจ รู้สึกไม่ปลอดภัย ดัชนีความสุขต่ า ซึ่งเป็นผลของการ
คิดไม่เป็น มีความหมายรวมถึง การคิดผิด และการไม่คิด [5] ซึ่งการ
ที่บุคคลจะเติบโตขึ้นเป็นคนที่คิดเก่งนั้น คงจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก 
เด็กควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ความคิดและแสดงความคิด 
หากเด็กไม่ได้รับโอกาสให้คิดและแสดงความคิดเห็นบ่อยๆ เด็กก็ย่อม
คิดได้ช้า มีความคิดน้อย [6] ผู้เรียนที่คิดเป็น เพราะได้รับการฝึก
ทักษะการคิดในระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในด้านทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ผู้เรียนสามารถน ามาใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้การตัดสินในการท ากิจการงาน
ต่างๆ เป็นไปอย่างมีเหตุผลถูกต้องเหมาะสม เมื่อมีปัญหาใดเกิดขึ้นก็
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ไม่กระท าการพลาดพลั้งโดยขาด
ความยับยั้งหรือคิดไม่เป็น [7] แต่ในระบบการศึกษาของไทยเราไม่ได้
มุ่งเน้นการสอนให้เด็กรู้จักคิดมากนัก ท าให้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จึง
ไม่ได้มีทักษะการคิดที่ติดตัวมาด้วย เราจึงใช้ชีวิตกันแบบที่ ใช้
ความคิดกันไม่มากนักและเมื่อในยามที่เราเผชิญกับปัญหาที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนเราจึงอาจแก้ไขมันด้วยความยากล าบากและในยามที่หา
ทางออกได้ก็ดูจะบิดเบี้ยวไปจากที่ควรจะเป็น [8] 
 ด้วยเหตุนี้นักการศึกษาไทยในปัจจุบันต่างก็มีแนวคิดเกี่ยวกับ
ทักษะส าคัญที่เด็กและเยาวชนพึงมีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะมีความ
สอดคล้องกันโดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ทักษะความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ทักษะความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ทักษะการสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ และมี
ทักษะในการอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ ซึ่งถ้าบุคลากร
ทางการศึกษาโดยเฉพาะครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ทักษะส าคัญดังกล่าวย่อมส่งผลดีต่อผู้เรียน [7] ซึ่งรากฐานส าคัญของ
การศึกษาที่แท้จริงก็คือการสอนให้คนรู้จักคิดและคิดเป็น และการ
คิดที่ส าคัญที่ว่าก็คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
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ซึ่งถือเป็นกรอบความคิดที่ส าคัญและยอมรับกันอย่างกว้างขวางใน
การที่จะช่วยให้เราปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น [8] ความหมายของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การคิดที่มี เหตุผลโดยผ่านการ
พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบมีหลักเกณฑ์ มีหลักฐานท่ีเชื่อถือได้ 
เพื่อน าไปสู่การสรุปและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพว่าสิ่งใดถูกต้อง สิ่ง
ใดควรเช่ือ สิ่งใดควรเลือก หรือสิ่งใดควรท า [9] ผลจากการวิจัย
เกี่ยวกับอภิปัญญา พบว่าอภิปัญญาเป็นสิ่งมีอิทธิพลต่อความเข้าใจ
เกี่ยวกับยุทธวิธีการเรียนของผู้เรียน การสอนเรื่องอภิปัญญา มี
วัตถุประสงค์ ส าคัญ ที่ จะสอนผู้ เรี ยน เป็ นผู้ ที่ มี เป้ าหมาย มี
ประสิทธิภาพ มีอิสรภาพในการเรียนรู้และมีความสามารถในการ
ประเมินตนเอง (Miller. 1991) นอกจากนี้ผลงานวิจัยยังเสนออีกว่า 
ผู้เรียนที่ไม่เก่งสามารถจะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สามารถเรียนรู้ได้ดี 
จ าได้ถาวร และมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ถ้าผู้เรียนเหล่านี้ได้รับ
การจั ดการสอน โดย ใช้กลวิ ธี วิ ธีอภิ ปั ญ ญ า  (Metacognitive 
strategies) เนื่องจากกลวิธีอภิปัญญานั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับผู้เรียนท่ีใช้
เพื่อควบคุมการวางแผน การก ากับควบคุม และการประเมินผลการ
เรียนรู้ หรืออาจกล่าวว่าเป็นกลวิธีในการควบคุมตนเอง หรือประเมิน
การคิดของตนเองนั่นเอง [6] ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของชัชวาล 
มันเทศสวรรค์ [10] ทีพ่บว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงขึ้นหลังจากได้รับการสอนด้วยกลวิธีอภิปัญญา 
และเบเยอร์ (Beyer) ได้อธิบายไว้ว่า ครูผู้สอนสามารถใช้กลวิธี 
อภิปัญญาซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การก ากับ และการประเมิน 
เป็นแนวทางในการช่วยให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับการคิดของตนเอง เพื่อ
ช่วยให้การเรียนรู้ในสิ่งต่างๆง่ายขึ้น (Beyer) [11] 
 จากปัญหาดังกล่าวและจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ชีววิทยา และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยน ากลวิธีอภิปัญญาตามแนวคิดของเบเยอร์
(Beyer) [6] ซึ่งมี 3 ขั้นตอน คือ 1.) การวางแผน (Planning)  2.) 
ก า รก ากั บ  ก ารต รวจ ส อ บ  (Monitoring) 3.) ก ารป ระ เมิ น 
(Evaluating) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้น าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธี 
อภิปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธี 
อภิปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 
 
 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนัก เรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาและ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกัน 

 2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาและการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกัน 

 

4. ขอบเขตการวิจัย 
 4.1. หน่วยในการวิเคราะห์  
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งศึกษาอยู่ในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์
ทีปไท ้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 
 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งศึกษาอยู่ใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต
สวนเทพรัตน์ทีปไท้ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 โรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งศึกษาอยู่
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
คลองสิบสาม ปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 
ห้องเรียน คือ คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จ านวน 23 คน และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง 
เป็นห้องที่จัดตามสภาพจริง (Intact group) แล้วสุ่มโดยการจับ
สลากอีกครั้งเพื่อก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 
ห้องเรียน ดังนี้ 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/2 เป็นกลุ่มทดลอง 1 
จัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญา 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/1 เป็นกลุ่มทดลอง 2 
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
 4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
  4.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ 2 วิธี คือ 
การจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาและการจัดการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู้ 
  4.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   4.3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา 
   4.3.2.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
4.4. ระยะเวลาในการวิจัย 
 ท าการทดลองในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 ท าการ
ทดลองเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน รวมเวลา 18 
คาบ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
4.5 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เนื้อหาวิชาชีววิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
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5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
ขั้นการด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธี
อภิปัญญา การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง หนังสือ เอกสารต ารา บทความทางวิชาการ  
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
 2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองในห้องเรียนตามสภาพจริง 
(Intact group) กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม คือ การวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi – experiment design) โดยศึกษากลุ่มทดลอง 1 และกลุ่ม
ทดลอง 2 วัดก่อนการทดลองและหลังการทดลองใช้แบบแผนการ
วิจัยดังภาพประกอบ 1 [12] 

ภาพประกอบ 1 แบบแผนการวิจยั 
 กลุ่มทดลอง 1 หมายถึง กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
กลวิธีอภิปัญญา 
 กลุ่มทดลอง 2 หมายถึง กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 
 O1 หมายถึง การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาชีววิทยาและ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธี
อภิปัญญา 
 O2 หมายถึง การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาชีววิทยาและ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธี 
อภิปัญญา 
 O3 หมายถงึ การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาชีววิทยาและ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู้ 
 O4 หมายถึง การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาชีววิทยาและ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู้ 
 X1 หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญา 
  X2 หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
   2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนนี้จะสร้าง
เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา และแบบวัดทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาและแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้จากกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อให้ได้เครื่องมือตรงตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัยโดยผ่านผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา และความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความสอดคล้อง
ของข้อค าถาม ภาษาที่ใช้ ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาชีววิทยาและแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าความ
ตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในช่วง 0.6 -1.0 
 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทดลอง
ใช้เครื่องมือในการวิจัยกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่า

ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้เครื่องมือที่สมบูรณ์ กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน เนื่องจากเนื้อหา
เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นเนื้อหาที่ใช้เรียนในช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มาก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเนื้อหาที่ใช้เรียนในช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ซึ่งแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยามีค่าความยากง่ายอยู่ 0.21 - 
0.92 ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.21 - 0.42 และมีค่า
ความเช่ือมั่ น เท่ ากับ 0.74 ส่วนแบบวัดทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.32 - 0.71 ค่าอ านาจ
จ าแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.21 - 0.42 และมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.83 
 เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนทั้งสอง
กลุ่มท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาชีววิทยาและแบบ
วัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการการเรียนรู้โดยกลวิธี 
อภิปัญญาเป็นกลุ่มทดลอง 1 และการจัดการการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
หาความรู้เป็นกลุ่มทดลอง 2 โดยควบคุมเวลาสอนให้อยู่ในช่วง
เดียวกัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้งสองกลุ่ม ท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและแบบวัดทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ หลังการทดลอง 
 ขั้นที่ 4 สรุปและอภิปรายผล ผู้วิจัยได้น าผลการทดลองมา
วิเคราะห์ ตรวจสอบผลการทดลองกับสมมติฐานของการวิจัย 
สรุปผล อภิปรายผล ให้ข้อเสนอแนะ  
 เคร่ืองมือการวิจัย 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญา จ านวน 12 
แผน ใช้เวลาสอน 18 คาบ ซึ่งมีล าดับขั้นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การวางแผน  ขั้นที่ 2 การตรวจสอบ 
ขั้นที่ 3 การประเมิน  
 1.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  จ านวน 
12 แผน ใช้เวลาสอน 18 คาบ ซึ่งมีล าดับขั้นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ ขั้นที่ 2 ส ารวจและ
ค้นหา ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ ขั้นที่ 5 
ขั้นประเมิน  
 2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 
เป็นแบบทดสอบที่เน้นพฤติกรรม 3 ด้าน คือ ความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบปรนัยจ านวน 30 
ข้อ เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
 2.2 แบบวัดทั กษะการคิ ดอย่ างมี วิ จ ารณ ญ าณ  เป็ น
แบบทดสอบเพื่อใช้วัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4 ด้าน คือ 
การนิยามปัญหา การวิเคราะห์และตัดสิน การตั้งสมมติฐาน การลง

กลุ่มทดลอง 1  O1  X1  O2 
กลุ่มทดลอง 2  O3       X2 O4 
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ข้อสรุป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบปรนัย
จ านวน 40 ข้อ เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ท าการทดสอบวัดก่อนการทดลองกับนักเรียนกลุ่มทดลอง 1 
ที่ได้รับจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาและกลุ่มทดลอง 2 ที่ได้รับ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและแบบทดสอบวัดทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
 2. ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งนักเรียนกลุ่มทดลอง 1 ที่
ได้รับจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาและกลุ่มทดลอง 2 ที่ได้รับ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เนื้อหาเดียวกัน ใช้
ระยะเวลา 18 คาบ แต่ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน 
 3. ท าการทดสอบวัดหลังการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและแบบทดสอบวัดทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณฉบับเดียวกับการทดสอบวัดก่อนการทดลอง 
 4. ตรวจนับคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาและแบบทดสอบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อน า
ผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียน
กลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้โดยกลวิธี 
อภิปัญญาและกลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดย
ใช้ค่า t – test Independent 
 2. เปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
กลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาและกลุ่มที่ได้รับจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ใช้ค่า t – test Independent 
 
6. ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาชีววิทยาและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญา
กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม 
ปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 48 คนเมื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลแล้ว น าผลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ โดยแบ่งเป็น 3 
ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาและคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง 1ที่การจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญา
กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาและคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง 1 กับกลุ่มทดลอง 2 
 
 
 

 n X  S.D. t Sig. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาชีววิทยา 

     

กลุ่มทดลอง 1 25 9.12 2.68 0.29 0.77 
กลุ่มทดลอง 2 23 9.35 2.69 

ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

     

กลุ่มทดลอง 1 25 21.08 4.10 1.17 0.24 
กลุ่มทดลอง 2 23 19.74 3.80   

 จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของกลุ่มทดลอง 1 เท่ากับ 9.12 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.68 และค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของกลุ่มทดลอง 2 เท่ากับ 9.35 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.69 ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลอง 1 เท่ากับ 21.08 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.10 และค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลอง 2 เท่ากับ 19.74 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.80 เมื่อน ามาทดสอบค่าที (t-test) 
พบว่าก่อนการทดลองกลุ่มทดลอง 1 กับกลุ่มทดลอง 2 มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและคะแนนทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาและคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง 1 ที่การจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิ
ปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาและคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง 1 กับกลุ่มทดลอง 2 

 n X  S.D. t Sig. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาชีววิทยา 

     

กลุ่มทดลอง 1 25 16.04 3.56 0.46 0.64 
กลุ่มทดลอง 2 23 15.52 4.22 

ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

     

กลุ่มทดลอง 1 25 30.40 4.01 6.95 0.00 
กลุ่มทดลอง 2 23 21.74 4.52   

 จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของกลุ่มทดลอง 1 เท่ากับ 16.04 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.56 และค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของกลุ่มทดลอง 2 เท่ากับ 15.52 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.22 เมื่อน ามาทดสอบค่าที (t-test) 
พบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลอง 1 กับกลุ่มทดลอง 2 มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาไม่แตกต่างกัน ส่วนค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลอง 1 เท่ากับ 
30.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.01 และค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลอง 2 เท่ากับ 21.74 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.52 เมื่อน ามาทดสอบค่าที (t-test) 
พบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลอง 1กับกลุ่มทดลอง 2มีคะแนน
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มทดลอง 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มทดลอง 2 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์สถิติ Box’s M test ในการทดสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้นของความเท่ากันในเมตริกความแปรปรวนร่วมด้วย 
MANOVA พหุคูณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธี 
อภิปัญญาและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ก่อนการ
ทดลอง ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความเหมือนของเมทริกซ์
ค่าความแปรปรวนด้วยสถิติทดสอบ Box's M ค่าเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาและการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง มี
รายละเอียด  ปรากฏตาราง 3 – 4 ดังนี ้
  ตาราง 3 ทดสอบความเหมือนของเมทริกซ์ค่าแปรปรวนร่วม
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาและการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ก่อนการทดลอง 
Box’s M F df1 df2 Sig 

1.794 .570 3 4.996E5 .635 
 จากตาราง 3 พบว่า เมทริกซ์ค่าแปรปรวนหลายตัวแปรของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไม่แตกต่างกันโดยมีค่า Sig เท่ากับ .635 ซึ่งมากกว่า 
.05 จึงสอดคล้องกับเง่ือนไขการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัว
แปร 
 ตาราง  4  ผลการเปรียบเทียบความแปรปรวนหลายตัวแปร 
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อน 

  จากตาราง  4 พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา
ก่อนการทดลองของกลุ่มที่ ไดรับการจัดการเรียนรู้ โดยกลวิธี 
อภิปัญญาและกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ไม่แตกต่างกัน โดยมีค่า F เท่ากับ .086 ค่า Sig of F เท่ากับ .770 
ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 ส่วนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการ
ทดลองของกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาและ
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ไม่แตกต่างกัน 
โดยมีค่ า F เท่ ากับ  1.372 ค่า Sig of F เท่ ากับ  .248  ซึ่ งมีค่ า
มากกว่า .05 แสดงว่าทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่เป็นตัว
แปรร่วมในการวิเคราะห์หลังการทดลอง 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิท ยาของนัก เรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาและ
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไม่แตกต่างกัน 
 2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาและกลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญามี
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 
8. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา
และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญากับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนัก เรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาและ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไม่แตกต่างกัน  โดยกลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยาไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้  ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว้  และไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุชาดา ศรีทอง [13] ที่พบว่านักเรียนที่
เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจ สูงกว่านักเรียนที่ เรียนด้วยกลวิธี 
อภิปัญญา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นผลมา
จากการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธี 
อภิปัญญาประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  3 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย ขั้นที่  1 การวางแผน เป็นการรู้ว่าตนเองคิดว่าจะ
ท างานนั้นอย่างไร ตั้งแต่ก าหนดเป้าหมาย จนถึงการปฏิบัติงานจน
บรรลุเป้าหมาย ขั้นที่ 2 การตรวจสอบเป็นการทบทวนความคิด
เกี่ยวกับแผนที่วางไว้ว่าเป็นไปได้เพียงใด ความเหมาะสมของล าดับ
ขั้นตอนและวิธีการที่เลือกใช้ และขั้นที่ 3 การประเมิน เป็นการคิด
เกี่ยวกับการประเมินการวางแผน วิธีการตรวจสอบ และประเมิน

Source Dependent 
Variable 

SS df MS F Sig. 

Corrected 
Model 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

.622a 1 .622 .086 .770 

 ทักษะการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 

21.538b 1 21.538 1.372 .248 

Intercept ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

4085.62
2 

1 4085.62
2 

566.323 .000 

 ทักษะการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 

19959.7
04 

1 19959.7
04 

1.271E3 .000 

วิธีการ
เรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

.622 1 .622 .086 .770 

 ทักษะการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 

21.538 1 21.538 1.372 .248 

Error ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

331.857 46 7.214   

 
 
 

ทักษะการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 

722.275 
 
 

46 
 
 

15.702   
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ผลลัพธ์ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 3 ขั้นตอนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ ป ระกอบด้ วยขั้ นตอนการจัดการเรี ยนรู้  5 ขั้ นตอน 
ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือ
สิ่งที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความ
สนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่องที่
น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้นหรือ
เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เพิ่งเรียนรู้มาแล้ว เป็นตัวกระตุ้น
ให้นักเรียนสร้างค าถาม ก าหนดประเด็นที่จะศึกษา ขั้นที่ 2 ส ารวจ
และค้นหา เมื่อท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถามที่สนใจจะศึกษา
อย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจ
ตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกที่จะเป็นไปได้ ลงมือ
ปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ 
การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป  ขั้นที่  3 
อธิบายและลงข้อสรุป เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการส ารวจ
ตรวจสอบแล้ว จึงน าข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล 
สรุปผลและน าเสนอผลที่ไดใ้นรูปต่างๆ ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ เป็นการ
น าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเช่ือมโยงกับความรู้ เดิมหรือแนวคิดที่ได้
ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบาย
สถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นๆ ท าให้เกิดความรู้กว้างขึ้น ขั้นที่ 5 
ขั้นประเมิน เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆว่า 
นักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้
จะน าไปสู่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ ซึ่งกระบวนการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นตอนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาและกลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญามี
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากนักเรียนกลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาในเรื่อง การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนตอบค าถามตามขั้นตอน
ของกลวิธีอภิปัญญา ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจจุดประสงค์ของข้อ
ค าถาม สามารถเลือกและวางแนวทางในการหาค าตอบ ตรวจสอบ
เป้าหมายและการด าเนินงานของตนเองเป็นระยะ รวมทั้งคาดคะเน
ผล ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า ดังนั้นเมื่อวัด
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน โดยใช้แบบวัดที่มี
ลักษณะขั้นตอนในการหาค าตอบเหมือนที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอีกครั้งจะท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในค าถาม สามารถคิดหา
ค าตอบได้อย่างเป็นขั้นตอน ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง 
สามารถคาดคะเนค าตอบและวิเคราะห์หลักการต่างๆ น ามาใช้ใน
การตอบค าถามได้ดี จึงส่งผลต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนัก เรียนด้ วย ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของชัชวาลย์  
มันเทศสวรรค์ [14] ที่พบว่านักเรียนมีความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของสดใส ชุมปัญญา [15] ที่พบว่าคะแนน

เฉลี่ยความเข้าใจในภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาร่วมกับเทคนิค CIRC สูงกว่า
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 9.1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
 9.1.1 การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญา
ไปใช้ ครูผู้สอนต้องศึกษาหลักการ เป้าหมายให้ชัดเจน และเลือก
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และวัยของ
นักเรียน 
 9.1.2 ครูผู้สอนควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร ท าให้สามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตามตัวช้ีวัดหรือผลการ
เรียนรู้ ส่งผลให้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 9.1.3 เนื่องจากกลวิธีอภิปัญญาเป็นกลวิธีที่เน้นกระบวนการ
คิด การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมิน ซึ่งมีความส าคัญ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนที่จะใช้กลวิธีอภิปัญญาในการ
จัดการเรียนรู้ควรหากิจกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
รวมไปถึงวิธีที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดของตนเองออกมาให้
มากที่สุด 
 9.1.4 ควรมีการยืดหยุ่นเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม 
 9.1.5 ควรน าเอาการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาไป
ทดลองกับเนื้อหาวิชาอื่นๆและนักเรียนระดับอื่น 
 9.1.6 ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้กลวิธี 
อภิปัญญาในการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอเพราะจะเป็นการฝึกให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการคิด การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมิน จน
เกิดความช านาญและรับรู้ข้อบกพร่องของตนเองรวมทั้งแนวทางใน
การแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้เรียนให้ดียิ่งข้ึน 
 9.2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 9.2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธี 
อภิปัญญาไปใช้พัฒนาความสามรถในด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์  
 9.2.2 ควรมีการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธี 
อภิปัญญากับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือบริบท
ทางการเรียนรู้ต่างกัน 
 
10. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา
และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญากับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้เพราะความเมตตา
กรุณาอย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . อมรรัตน์ สนั่นเสียง 
และ ดร. ชิดชัย สนั่นเสียง ในการให้ค าแนะน า ตรวจสอบ และแก้ไข
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ข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. สมพร แมลงภู่ ดร. แสน 
สมนึก นางสาวธนัดดา คงมีทรัพย์ นางสาวจุฑารัตน์ อบเชยเทศ และ
นายเชิดชัย มูลสุวรรณ ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญให้ความอนุเคราะห์
ตรวจแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ อัน
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิทยานิพนธ์นี้ ขอขอบพระคุณนาย
พิษณุ  เดชใด ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม 
ปทุมธานี ที่ให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะความรกัและความห่วงใย
ของทุกคนในครอบครัวรวมทั้งเพื่อนในกลุ่มสาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้ก าลังใจและความห่วงใยด้วยดีเสมอมาและขอขอบคุณ
เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทุกท่านท่ีมีส่วน
ช่วยเหลือในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัย คุณค่าและประโยชน์
ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอัน
ยิ่งใหญ่ของบิดามารดาและครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน
ประสิทธ์ิประสาทวิชาให้แก่ผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้คือ การศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนเรื่อง วงจรไฟฟ้าของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มทีศ่ึกษาคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 20 คน เครื่องมือวิจัย 
คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเรื่อง เทียนไฟฟ้าแสงสว่าง 3 ระดับ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเรื่อง วงจรไฟฟ้า 
2) ใบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ส่วนประกอบและสถานะของวงจรไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้า ตัวต้านทาน และเทียนไฟฟ้า การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ 
ระยะแรกเป็นการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนเรื่องวงจรไฟฟ้าของ
นักเรียนใน 6 แนวคิด คือ  ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้า ตัวต้านทาน สายไฟฟ้า ไดโอดเปล่งแสง และสถานะของวงจรไฟฟ้า ระยะ
ที่ 2 เป็นการน าแผนการจัดการเรียนรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนของกลุ่มที่ศึกษา ผลการวิจัยจาก      
การวิเคราะห์เนื้อหาในใบกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องไดโอดเปล่งแสงมากที่สุดจ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45 เรื่องเซลล์ไฟฟ้า จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 เรื่องตัวต้านทานและสถานะของวงจรไฟฟ้า จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
เรื่องส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และเรื่องสายไฟฟ้า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ผลการวิจัยนี้แสดงให้
เห็นว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าในเรื่องใดบ้าง มากน้อยเพียงใด ซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส าคัญส าหรับ
ใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 เทคโนโลยี มาตรฐานท่ี ว 4.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 ใหม้ีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อไป 
ค าส าคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้, สะเต็มศึกษา, แนวคิดคลาดเคลื่อน, วงจรไฟฟ้า, นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
 

Abstract 
 This research aimed to study Electric circuit misconception of primary school students by STEM Learning 
Activities. The research samples were 20 students in a primary school in Pranakorn Si Ayuttaya, Thailand. The research 
instruments were (1) lesson plans in the topic of Electric candle 3 illumination level; (2) The activity sheets in the topic 
Electric circuit, Electric cell; Resistor and Electric candle. The research was divided into two phases. The first phase 
focused on construction of lesson plans and activity sheets that aims for studying students’ misconception in 6 
concepts are electric circuit components, electric cell, resistor, electric wire, light emitting diode and state of electric 
circuit. The second phase is implementing the lesson plans and activity sheets. The results from content analysis in 
students’ activity sheets showed that 9 students (45%) misconception in light emitting diode, 6 students (30%) 
misconception in electric cell, 4 students (20%) misconception in resistor and state of electric circuit, 2 students (10%) 
misconception in electric circuit components and 1 student (5%) misconception in wire. These results shown how 
much electric circuit misconception of primary school students that need for STEM learning plan and STEM learning 
activities design could be effectively used in Thailand newly revised curriculum of B.E. 2560 (A.D. 2017). 
Keywords : Learning activity, STEM Education, Misconception, Electric Circuit, Primary school students. 
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1. บทน า 
 แนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง พลังงานไฟฟ้าเป็นแนวคิดที่จ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันในโลกยุคปัจจุบัน แต่การจัดการเรียนรู้
ของไทยกลับยังมีช่องว่างอยู่มากระหว่างความรู้และทักษะที่นักเรียน
ส่วนใหญ่ได้เรียนในโรงเรียนกับความรู้และทักษะที่พวกเขาต้องการ
ใช้เป็นต้นแบบในสังคม ชุมชน และในสถานที่ท างาน [1] นักเรียนจึง
ไม่สามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ ส่งผลให้
นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยในเรื่อง วงจรไฟฟ้า
ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดและควรเร่งรัดแก้ไขพัฒนา [15] การที่
นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยในเรื่องวงจรไฟฟ้า
ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่นักเรียนมี
แนวคิดคลาดเคลื่อน (Misconception) แนวคิดคลาดเคลื่อน
หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจที่เบี่ยงเบนไปจากแนวความคิดของ
นักวิทยาศาสตร์ในขณะนั้น อันมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์เดิม 
หรือการได้รับความรู้ที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ คลุมเครือ เป็นผลให้ได้
ข้อสรุปที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง [10] แนวทางในการแก้
แนวคิดคลาดเคลื่อนนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอก
ความรู้โดยการบรรยายเป็นโค้ชหรือพี่เลี้ยงที่ช่วยช้ีแนะ แนะน า 
เอื้ออ านวยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพื่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 [2, 4-6] ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู้ ต ามแนวทางวิทยาศาสตร์  เทคโน โลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความ
เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ในมิติที่ลึกซึ้งและเช่ือมโยง เข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ 
ที่อยู่รอบตัวท างานหรือท าหน้าที่อย่างไร เกี่ยวข้องเช่ือมโยงถึงกัน
อย่างไร ท าให้การตัดสินใจด้านต่าง ๆ ดีขึ้น เช่น การใช้พลังงาน 
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร ด้ านสุขภาพ เป็นต้น 
นอกจากนี้สะเต็มศึกษายังช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในศาสตร์
ทั้งสี่ คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น [5, 6, 9, 11-13] และการเน้นให้มีการเรียนรู้เนื้อหาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม นอกจากจะส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้เนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความน่าสนใจและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนแล้ว นักเรียนยังได้ฝึกฝนทักษะการน าเนื้อหา
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงอีกด้วย [16, 17, 19-21] โดย
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษามีแนวปฏิบัติส าหรับผู้สอน 
คือ 1) ศึกษาสาระส าคัญของสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์       
การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรมในลักษณะของการบูรณาการ 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยตนเองก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียน 3) จัดการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based Learning) 4) จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning) 5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน 6) วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ซึ่ง
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาดังกล่าวเป็นการ
จัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic learning) [8, 21] และ

สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ดังนั้นจาก
การศึกษาเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา และเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสะเต็มศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อศึกษา
เกี่ยวกับแนวคิดคลาดเคลื่อนเรื่อง วงจรไฟฟ้าของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยการเขียนแผนการเรียนรู้และพัฒนากิจกรรม   
การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ   
วัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นผสานการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
(5E2DO) [5] ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะท าให้รู้ว่านักเรียน
ระดับประถมศึกษามีแนวคิดคลาดเคลื่อนเรื่องวงจรไฟฟ้าในเรื่อง
ใดบ้าง มากน้อยเพียงใด ซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส าคัญที่จะใช้ในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษาที่จะน าไปสู่แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 เทคโนโลยี มาตรฐาน ว 
4.1 ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 [7] ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนเรื่องวงจรไฟฟ้าของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม-
ศึกษา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตของการวิจัย 
  3.1.1 พลวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประถม-
ศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
20 คน  
  3.1.2 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยคือเรื่อง วงจรไฟฟ้า ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2560)  
 3.2 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
  การด าเนินการวิจัยในครังนี้ มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ดังนี ้
  3.2.1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เทียนไฟฟ้าแสง
สว่าง 3 ระดับที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษาแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นผสานการออกแบบเชิง
วิศวกรรม โดยมีสถานการณ์ปัญหาดังนี้  
  
 “ประเพณีเวียนเทียนในวันส าคัญทางพุทธศาสนา เพื่อบูชาพระ-
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยการจุดธูป เทียนแล้วถือเดินวนขวา 
(ประทักษิณ) รอบพระอุโบสถ เป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทย 
นักเรียนจึงเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นประจ าทุกปี จากการเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว นักเรียนพบว่าเทียนละลายเป็นน้ าตาเทียน ซึ่งอาจ
เป็นอันตรายกับเด็กเล็ก ๆ และผู้สูงอายุได้ นักเรียนจึงคิดจะท าเทียน
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ไฟฟ้าไปใช้เวียนเทียนในวันมาฆบูชา โดยเทียนไฟฟ้าจะท าจาก
ไดโอดเปล่งแสง ที่มีการควบคุมความสว่างให้สว่างมาก สว่างปาน
กลาง และสว่างน้อย และใช้งบประมาณไม่เกิน 50 บาท”  
 
 แผนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบวัฏจักร
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นผสานการออกแบบเชิงวิศวกรรม (5E2DO) 
[5] ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ งหมด 4  กิจกรรม คือ 
ส่วนประกอบและสถานะของวงจรไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้า ตัวต้านทาน 
และเทียนไฟฟ้า จากนั้นน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบเพื่อหาข้อบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะแล้ว
ปรับปรุงแก้ไขจนได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์มีค่าสัมประสิทธิ์
ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 
  3.2.2 ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวทาง      
ฑูตสะเต็ม โดยด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนในช้ันเรียน
ปกติ จ านวน 4 โรงเรียน ประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ๆ ละประมาณ 2 
ช่ัวโมง (คาบคู่) เป็นเวลา 2 เดือน รวมระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้จ านวน 32 ช่ัวโมง ดังภาพท่ี 1 - 3  
 

 
 

ภาพที่ 1 นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง  
  เทียนไฟฟ้าแสงสว่าง 3 ระดับ โดยมีผู้วิจัยคอยช่วยเหลือ 
  อ านวยความสะดวกตามแนวทางฑูตสะเต็ม 

 

 
 

ภาพที่ 2 นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษาเรื่อง  
  เทียนไฟฟ้าแสงสว่าง 3 ระดับร่วมกันเป็นทีม 

 

 
 

ภาพที่ 3 นักเรียนร่วมกันวิเคราะหส์ถานการณ์ปัญหา ออกแบบและ
  พัฒนาเทียนไฟฟ้าแสงสวา่ง 3 ระดับให้เป็นไปตามเกณฑ์
  และข้อจ ากัดมากที่สุด (Optimize) 
 
 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาใน  
ใบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อท าการศึกษาแนวคิดของนักเรียน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนที่ไม่มีแนวคิดคลาดเคลื่อน กลุ่ม
นักเรียนที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนบางส่วน และกลุ่มนักเรียนที่มี      
แนวคิดคลาดเคลื่อน ซึ่งพิจารณาจากแนวคิดของนักเรียนเกี่ยวกับ
เรื่อง เซลล์ไฟฟ้า ตัวต้านทาน สายไฟฟ้า สถานะของวงจรไฟฟ้า 
ไดโอดเปล่งแสง และส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า 
  
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิ เค ราะห์ เนื้ อห าใน ใบ กิ จกรรมการเรี ยน รู้ เรื่ อ ง 
ส่วนประกอบและสถานะของวงจรไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้า ตัวต้านทาน 
และเทียนไฟฟ้า เพื่อศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนเรื่อง วงจรไฟฟ้าของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา แสดงดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 แนวคิดคลาดเคลื่อนเรื่องวงจรไฟฟ้าของนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษา 
 

แนวคิดเรื่อง... 

จ านวนนักเรียนท่ี… (คน) 
ไม่มีแนวคดิ
คลาดเคลื่อน 

มีแนวคิด
คลาดเคลื่อน

บางส่วน 

แนวคิด
คลาดเคลื่อน 

ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้า 

1 17 2 

เซลล์ไฟฟ้า 12 2 6 
สายไฟฟ้า 17 2 1 
ตัวต้านทาน 10 6 4 
ไดโอดเปล่งแสง 6 5 9 
สถานะของวงจร-
ไฟฟ้า 

14 2 4 
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 จากตารางที่ 1 แนวคิดคลาดเคลื่อนเรื่องวงจรไฟฟ้าของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาจะพบว่า นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับเรื่องไดโอดเปล่งแสงมากที่สุดจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
45 เรื่องเซลล์ไฟฟ้า จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 เรื่องตัว
ต้านทานและสถานะของวงจรไฟฟ้า จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
20 เรื่องส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
10 และเรื่องสายไฟฟ้า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5   
 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 นักเรียนระดับประถมศึกษามีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่อง
ไดโอดเปล่งแสงมากที่สุด เนื่องจากนักเรียนยังไม่เข้าใจหลักการ
ท างานของไดโอดเปล่งแสง ซึ่งมีความแตกต่างจากหลอดไฟฟ้าแบบ
ใส้ และยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน ดังจะ
เห็นได้จากการที่นักเรียนเขียนอธิบายหน้าที่  (Function)ของ
ไดโอดเปล่งแสงว่า  
 
 “ไดโอดเปล่งแสงท าหน้าที่เป็นตัวเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าเป็นแสง
สว่าง”  
 “ไดโอดเปล่งแสงท าหน้าท่ีให้แสงสว่าง” 
 “ไดโอดเปล่งแสงท าหน้าท่ีแปลงพลังงาน” 
 
มีนักเรียนเพียง 6 คนเท่านั้นที่ไม่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนที่ เขียน
อธิบายหน้าที่ของไดโอดเปล่งแสงว่า 
 “ไดโอดเปล่งแสงท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน
แสง” 
 
 ส่วนเรื่องสายไฟฟ้า นักเรียนระดับประถมศึกษามีแนวคิด
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด เพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 เนื่องจาก
นักเรียนมีแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง ตัวน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 
นักเรียนส่วนใหญ่เขียนอธิบายหน้าท่ีของสายไฟฟ้าว่า 
 
 “สายไฟฟ้าท าหน้าที่เป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้า” 
  
 ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยาภรณ์ ศรีภาแลว [3] 
ได้ศึกษามโนทัศน์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 เรื่อง 
พลังงานไฟฟ้า ที่พบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเช่นเดียวกัน 
 
6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนเรื่อง วงจรไฟฟ้าของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาพบว่า นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องวงจรไฟฟ้า
เรียงตามล าดับจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด ดังนี้  ไดโอดเปล่งแสง 
เซลล์ไฟฟ้า ตัวต้านทานและสถานะของวงจรไฟฟ้า ส่วนประกอบ
ของวงจรไฟฟ้า และสายไฟฟ้า ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า นักเรียน
ระดับประถมศึกษามีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าในเรื่อง
ใดบ้าง มากน้อยเพียงใด ซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส าคัญส าหรับใช้ใน     

 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบและพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรูต้ามแนวสะเต็มศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 เทคโนโลยี มาตรฐานที่      
ว 4.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ในส่วนข้อเสนอแนะนั้น ผู้วิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษาที่พัฒนาขึ้นต้องใช้เวลาในการท ากิจกรรมค่อนข้างมาก 
และจ าเป็นต้องมีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 
เช่น มัลติมิเตอร์ แผงต่อวงจรไฟฟ้า ไดโอดเปล่งแสง ตัวต้านทาน 
สายไฟฟ้า เป็นต้น อย่างเพียงพอ ดังนั้นในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ครูหรือนักศึกษาครูจะต้องพิจารณาใน
เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้อย่างรอบคอบ 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ หมวดการบริการ
วิชาการ จากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และการอ านวย
ความสะดวกอย่างดียิ่งจากผู้บริหารและคณะครูที่ผู้วิจัยขอความอนุ-
เคราะห์เข้าไปด าเนินการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนประถมศึกษา
ต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่าง
สงู มา ณ โอกาสนี้ 
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ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อความสามารถในการ
ออกแบบทางวิศวกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อความสามารถในการ
ออกแบบทางวิศวกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งนา กลุ่มที่ศึกษาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านทุ่งนา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 14 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน แบบประเมิน
ความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้โดยใช้                
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ นักเรียนมีความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรม โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย  
x̄ = 2.19 , S.D = 0.70 นักเรียนมีความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรมขั้นตอนการระบุปัญหาหรือความต้องการ มากที่สุด  ระดับ
ความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ส่วนใหญ่มีความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรมระดับสูง 
และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท่ีเรียน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับช านาญขึ้นไป ร้อยละ 71.43 ซึ่งมากกว่า  ร้อยละ 65 
ค าส าคัญ : การเรียนรู้, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรม 
 

Abstract 
 The purposes were to study Effects of Learning Emphasizing Sufficiency Economy on Engineering Design Process 
of Eight Grade Students. The sample groups used in the research were 14 people of Eight Grade Students. The tools 
used in the research were 2 items: Learning management plan about Science subject Learning Emphasizing Sufficiency 
Economy 2) Engineering Design Process Assessment. The statistics used in data analysis were mean and standard 
deviation. The results of the research were as follows: 1) The ability in Engineering Design Process of Eight Grade 
Students learning Science subject Emphasizing Sufficiency Economy “Cross River” has an average of x̄ = 2.19, S.D = 0.70 
Eight Grade Students has ability Problem Identification in Engineering Design Process a highest level. Engineering design 
ability level. The level of ability in engineering design of Eight Grade Students was mostly at the high level and Eight 
Grade Students learning Science subject Emphasizing Sufficiency Economy has the ability engineering design ability level 
at an average level of expertise up to 71.43 percent, which is more than 65 percent. 
Keywords: Learning, Sufficiency Economy, Engineering Design Process 
 

1. บทน า 
 สังคมโลกในขณะนี้มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารที่ไร้พรมแดน มีการแข่งขัน
เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ 
การค้ากันอย่างกว้างขวาง ทุกประเทศจึงต้องเร่งพัฒนาประชาชน
ของตนให้มีคุณภาพ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถ
ด ารงชีวิตและแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้ จึงให้ความส าคัญกับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยบูรณาการการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อให้
นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงและการ
ประกอบอาชีพในอนาคตและเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
[1] จุดเด่นของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ การ
น ากระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
จุดส าคัญของกระบวนการทางวิศวกรรมที่ต่างจากกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คือ การออกแบบทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลาย
แล้ววิเคราะห์ [2] แนวทางที่เหมาะสมที่สุดซึ่งอาจไม่ใช่แนวทางที่
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ถูกต้องที่สุด ภายใต้เง่ือนไข ข้อจ ากัดที่ก าหนด โดยกระบวนการ
ออกแบบ ซึ่งเป็นกระบวนการท างานที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึง
การท างานอย่างเป็นขั้นตอนรู้จักการวางแผน การแก้ปัญหา เข้าใจ
ถึงกระบวนการที่ได้มาของผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการวางแผนการท างาน 
การทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข การคิดค้นหาแนวทางที่หลากหลายเพื่อ
ทดสอบวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด [3] การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา เน้นการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เผชิญปญัหาและ
แก้ปัญหาจากสภาพจริง ค านึงถึงบริบทแวดล้อมที่สัมพันธ์กับความ
เป็นจริง มีความหมายต่อนักเรียน ผู้สอนสามารถใช้การจัดการเรยีนรู้
ที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นต้น 
ผู้วิจัยจึงเลือกการจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่ง
สอดคล้องและส่งเสริมเป้าหมายส าคัญของการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ที่ก าหนดไว้ว่า เพื่อให้ตระหนัก
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ 
และสภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
พัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา การจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการ
ตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
และการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 [5]   
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพ เพราะคนท่ีมีคุณภาพจะสามารถใช้สติปัญญาในทาง
ที่ถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผลและใส่ใจ เรียนรู้ คิดค้น ปรับปรุง วิธีการ
แนวทางในการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม สมดุลและ
ป้องกัน แก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้เกิดผลดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งต่อตนเอง
และสังคมโดยรวมในขณะเดียวกัน ซึ่งในที่สุดก็จะน าไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน การจัดการเรียนรู้โดยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเน้นการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ พิจารณาสภาพปัญหา ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 4 มิติ คือ ห่วง
ที่ 1 ความพอประมาณ ความพอดีต่อความจ าเป็น ห่วงที่ 2 ความมี
เหตุผล การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการ คิดถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน ห่วงที่  3 
ภู มิ คุ้ มกัน ในตั วที่ ดี  การ เตรียมที่ จะรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที เง่ือนไขที่ 1 
ความรู้ การมีความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวังอย่างยิ่งในการ
น าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน 
ต้องรู้ลึก รู้กว้าง ก่อนที่จะน าสิ่งต่าง ๆ ไปปฏิบัติ  เง่ือนไขที่  2 
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติและปัญญา [6] หลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงเน้นการ
ออกแบบวิธีแก้ปัญหาก่อนการด าเนินการแก้ปัญหา โดยค านึงถึง
สภาพและสาเหตุของปัญหา มีหลักการใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา 
ค านึงถึงคุณธรรมความเหมาะสมและผลกระทบที่อาจตามมา เป็น
การเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดแนวทางในการด าเนินขั้นตอนการแก้ปัญหาที่
ละเอียดรอบคอบ ให้รู้จัก ทั้งครูและนักเรียน ให้ใช้ทรัพยากรอย่าง
ฉลาด สร้างส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นการคิดวิเคราะห์และ

จัดการอย่างฉลาดรอบคอบ สามารถเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีวิธีคิดเชิงกระบวนการในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน [7] การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การแก้ปัญหานี้ ยังก่อให้เกิดผลดี คือ จะช่วยท าให้เราก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถตัดสินใจได้ว่า ควรหรือไม่ควรเลือกท า
อะไร โดยไม่เกิดผลเสียต่อตนและผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
แก้ปัญหาในบริบทท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรที่มี  [6]  
โรงเรียนบ้านทุ่ งนา เป็นโรงเรียนที่ เน้นการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ
แก้ปัญหาสะเต็มศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามจุดเน้นของ สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นท่ีการแก้ปัญหา
ในท้องถิ่นอย่างมีระบบ 
 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา             
ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งนา ผู้วิจัยคาดว่าการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจะช่วยเสริมสมรรถนะการแก้ปัญหาสะเต็มในด้านการ
ออกแบบทางวิศวกรรมที่ต้องค านึงถึงการมีองค์ความรู้และบริบท
แวดล้อมที่สัมพันธ์กับความเป็นจริง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย
ต่อนักเรียนในการพัฒนากระบวนการคิดของเยาวชนในท้องถิ่นให้
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต สร้างอาชีพและ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ และเตรียมก าลังคนให้พร้อมต่อการ
แข่งขันในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ต่อไป นอกจากนี้
ผู้วิจัยคาดกว่ากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวนี้จะสามารถท าให้นักเรียน
สามารถเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ลึกซึ้งไม่
แตกต่างจากการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้อื่น ๆ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 
 
3. สมมุติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 65 ที่เรียน โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรมเฉลี่ยอยู่ในระดับช านาญ
ขึ้นไป 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1 กลุ่มที่ศึกษา 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนบ้านทุ่ งนา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 
14 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
  4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
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    4.2.1 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตาม                
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการออกแบบทาง
วิศวกรรม 
  4.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
    เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การเคลื่อนที่ของวัตถุ เป็น
การเปลี่ยนต าแหน่งของวัตถุเทียบ กับต าแหน่งอ้างอิง โดยมีปริมาณ
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ ซึ่งมีทั้งปริมาณสเกลาร์และปริมาณ
เวกเตอร์ เช่น ระยะทาง อัตราเร็ว การกระจัด ความเร็ว กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) และหลักสูตรโรงเรียนบ้านทุ่งนา ต าบลหนองเป็ด อ าเภอ            
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
  4.4 ระยะเวลา 

ส าหรับระยะเวลาที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มที่ศึกษา ใน    
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 4 สัปดาห์ (12 ช่ัวโมง)  ใน
การจัดการเรียนการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งแบ่งเป็น 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จ านวน 2 สัปดาห์และการท าแบบ
ประเมินความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรม 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีรายละเอียดดังนี้  
 5.1 แบบแผนในการวิจัย การวิจัยครั้ งนี้ มีกลุ่มประชากร
เป้าหมายเพียงกลุ่มเดียว และมีแบบแผนของการวิจัยเป็นแบบผสาน
วิธี แบบการตรวจสอบความตรงของข้อมูล (Data-Validation 
Design) ท าการวิจัยโดยให้วิธีการเชิงปริมาณเป็นตัวน าและวิธีการ
เชิงคุณภาพเป็นตัวตาม ใช้แบบประเมินฉบับเดียวกัน น าผลการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณมาตรวจสอบความตรงกับผลการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ ตีความผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิง
คุณภาพร่วมกัน [8] ซึ่งสามารถแสดงรูปที ่1 ได้ดังนี้ 

 

 
 
 

รูปที่ 1 แบบแผนของการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนวิจัยแบบผสานวิธี  
  1. QUAL วิธีการเชิงคุณภาพเปน็วิธีการหลักหรือวิธีการเด่น   
  2. QUAN วิธีการเชิงปริมาณเปน็วิธีการหลักหรือวิธีการเด่น  
  3. qual วิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีการรอง   
  4. quan วิธีการเชิงปริมาณเป็นวิธีการรอง  
  5.     การด าเนินงานวิจัยท่ีด าเนินการตามล าดับต่อเนื่องกัน   
  6. + การด าเนินงานวิจยัที่ด าเนนิการไปพร้อมๆ กัน 
 5.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน แบบประเมินความสามารถใน
การออกแบบทางวิศวกรรม 
 5.3 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 5.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 หน่วยที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ มี
ขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้ ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้              
ผลการเรียนรู้  จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 และหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา             
ปีที่ 2 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ที่ เกี่ยวข้องในเรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ                 
หาความรู้ (Inquiry Approach) กับหลักการการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้มาบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ โดยครูใช้
ค าถามกระตุ้นแนวความคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระหว่างการออกแบบวิธีแก้ปัญหา เพื่อให้นักเรียนออกแบบวิธี
แก้ปัญหาก่อนการด าเนินการแก้ปัญหา ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ) มีขั้นตอนดังนี้  
 ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) 
 ครูผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียน โดยสร้างความสนใจให้แก่
นักเรียน จากการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์เป็นตัวกระตุ้นให้
นักเรียนอยากจะที่จะเรียนรู้   และครูผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้น
ความคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพิจารณา
เนื้อหาอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ ค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระอย่างถ่ีถ้วน (ห่วงที่ 2 การมีเหตุผล) เพื่อให้
นักเรียนสามารถระบุปัญหาสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
เป็นข้อเท็จจริงและสามารถตรวจสอบได้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) 
 นักเรียนศึกษาหาความรู้ในเนื้อหาสาระ หรือสถานการณ์
ที่เกิดจากความสนใจของนักเรียน ที่ช่วยน าไปสู่ความเข้าใจเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดขึ้น โดยการวางแผนก าหนดการส ารวจ
ตรวจสอบ และลงมือปฏิบัติ ครูผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นความคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่
จ าเป็นส าหรับแก้ไขปัญหา ได้แก่ สามารถสร้างรูปแบบหรือ
สถานการณ์จ าลองในการวิเคราะห์ปัญหา ระบุข้อดีและข้อจ ากัด
ของระบบที่ออกแบบไว้ตามสถานการณ์ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดให้
ได้ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบจากนั้น ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสิ่งที่ออกแบบไว้ ได้แก่ 
ก าหนดตัวแปร ค่ าที่ ต้ องการวัด  วิธี เก็บข้อมูลวิ เคราะห์ถึ ง
ประสิทธิภาพความทนทาน และข้อจ ากัดของสิ่งที่ออกแบบ (ห่วงที่ 
2 การมีเหตุผล, ห่วงที่ 3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) นักเรียนสามารถ
ลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ออกแบบไว้ โดยนักเรียนต้องค านึงถึง
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วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และงบประมาณในการบริหารค่าใช้จ่าย (ห่วงที่ 1 
ความพอประมาณ) 
 ขั้นที่  3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation 
Phase) 
 นั ก เรี ยนน าเสนอองค์ ความรู้ที่ ได้ จากการส ารวจ 
ตรวจสอบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ อธิบาย และเปิดโอกาสให้มีการ
อภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือโต้แย้งในองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้
สร้างสรรค์ มีการอ้างอิงหลักฐาน ทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ หรือ
องค์ความรู้เดิม แล้วลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล (เง่ือนไขที่ 1 
ความรู้) 
 ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Expansion Phase) 
 นักเรียนอธิบายยกตัวอย่าง อภิปรายซักถามแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเช่ือมโยงความรู้ที่ได้เรียนรู้ น าไปประยุกต์ใช้ในเรื่อง             
อื่น ๆ หรือในชีวิตประจ าวัน (เง่ือนไขท่ี 1 ความรู้)  
 ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) 
 นักเรียนได้ประเมินกระบวนการส ารวจตรวจสอบและ  
ผลการส ารวจตรวจสอบของตนเองและของเพื่อนร่วมช้ันเรียน 
อย่างซื่อสัตย์ ประเมินตามสภาพจริง (เง่ือนไขที่ 2 คุณธรรม) โดย
การวิเคราะห์ วิจารณ์  อภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่ง
กันและกันในเชิงเปรียบเทียบประเมินจุดดีหรือจุดด้อย ปรับปรุง 
หรือทบทวนใหม่ และให้ครูได้ประเมินกระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียน เน้นการประเมินตามสภาพจริงในระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (ห่วงที่ 2 การมี
เหตุผล) 
 จากนั ้นจัดท าแผนการจัดการเร ียนรู ้ น าแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การ
เคลื่อนที ่ของวัตถุ ไปให้ผู ้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เหมาะสมขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อหา
จุดบกพร่อง น าผลการพิจารณาไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้ งแต่  0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีความ
สอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ ต่ าสุดเท่ากับ 0.67 สูงสุดเท่ากับ 
1.00 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 
ตรวจสอบและประเม ินความ เหมาะสมด้วยแบบประเม ิน
แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งแบบประเมินจะเป็นแบบประเมิน 
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ [10] น าแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลังจากการตรวจสอบด้วยผู้เช่ียวชาญ
ทั ้ง 3 ท่าน ไปทดลองใช้กับนัก เรียนที ่ไม ่ใช่กลุ ่มที ่ศ ึกษาใน
งานวิจ ัย  ปร ับปร ุงให ้ม ีความ เหมาะสมมากยิ ่งขึ ้น  ผลการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยผู้เช่ียวชาญ แสดงดังตารางที่ 1  
 
 
 
 

ตารางที ่ 1 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รายการ x̄ S.D แปลผล 
ความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1. เนื้อหาสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

4.67 0.71 มากที่สุด 

  2. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสม
กับเนื้อหา 

4.33 0.71 มาก 

  3. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสม
กับจุดประสงค์การเรียนรู ้

4.00 0.71 มาก 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  1. กิจกรรมอ่านแล้วเข้าใจง่าย
สามารถจัดกิจกรรมไดต้ามแผน 

4.67 0.71 มากที่สุด 

  2. กิจกรรมการเรียนรู้เน้นนักเรียน
เป็นส าคญั 

4.33 0.71 มาก 

  3. กิจกรรมเรยีนรู้เหมาะสมกับ
เวลาที่ก าหนด 

4.00 1.41 มาก 

 4. กิจกรรมมีการบูรณาการเนื้อหา
และกระบวนการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร ์

4.67 0.71 มากที่สุด 

5. กิจกรรมมีค าถามทีส่่งเสรมิ
แนวคิดให้แกน่ักเรียน 

4.00 1.41 มาก 

 6. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ชีวิตประจ าวัน 

4.67 0.71 มากที่สุด 

สื่อและแหล่งเรียนรู ้
- สื่อการเรยีนรู้มีความหลากหลาย 4.33 0.00 มาก 
การวัดและประเมินผล 
  1. การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับจดุประสงค์การเรียนรู้ 

3.67 0.00 มาก 

  2. การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้

4.00 
 

0.71 มาก 

ภาพรวม 4.28 0.71 มาก 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย x̄ = 4.28, 
S.D = 0.71 เมื่อพิจารณารายด้านในแต่ละด้าน ผู้เชี่ยวชาญมี
ความค ิด เห ็น อยู ่ใน ระด ับ เหม าะสมมากท ุกด ้าน  ซึ ่ง เมื ่อ
เรียงล าดับดังนี้ ล าดับหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเหมาะสมที่สุด 
คือ  ด ้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้ ม ีค ่า เฉลี ่ย  x̄ = 4.39,                  
S.D = 0 .94 ล าด ับที ่ส อ งม ีสอ ง ค ือ  ความสอดคล ้อ งขอ ง
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย x̄ = 4.33, 
S.D = 0.71 ด้านสื ่อและแหล่งเรียนรู ้  ม ีค่าเฉลี ่ย x̄ = 4.33,     
S.D = 0.00 และด้านที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเหมาะสมน้อยที่สุด 
คือ การวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย x̄ = 3.83, S.D = 0.35 
 5.3.2 แบบประเมินความสามารถในการออกแบบทาง
วิศวกรรม มีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้ ศึกษาต ารา เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมตาม
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด STEM Education 
สร้างแบบสังเกตกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยมีลักษณะดังนี้ เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมที่
ตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนตามพฤติกรรมบ่งช้ีที่ก าหนดให้ 
พร้อมทั้งเขียนพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรมนั้นจากการสังเกตได้  
ตัวอย่างเช่น ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหาหรือความต้องการ 
  □ มี □ ไม่มี   การตั้งค าถาม 
  □ มี □ ไม่มี  การนิยามปัญหา 
พฤติกรรมการแสดงออกที่สังเกตได้ 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
น าแบบสังเกตกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างประเด็นการสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมกับพฤติกรรมบ่งช้ีในแบบสังเกตกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หรือไม่ 
แล้วจึงน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ น าผลการ
พิจารณาไปหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสังเกตกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม ต่ าสุดเท่ากับ 0.67 สูงสุดเท่ากับ 1.00 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 แสดงให้
เห็นว่าแบบสังเกตกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมมีความ
เหมาะสม น าแบบสังเกตกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
โดยผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมด้านกระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรมของกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 
โรงเรียนบ้านทุ่งนา อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จ านวน 14 คน โดยมี
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ ผู้วิจัยศึกษาและท าความเข้า
ใจความมุ่งหมายของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ พฤติกรรมด้าน
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม และแบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมให้เข้าใจและใช้ได้ถูกต้อง ผู้วิจัยเขียนแผนผังที่นั่งของ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อสะดวกในการสังเกตและก าหนดให้
นักเรียนนั่งที่เดิม ผู้วิจัยเลือกการสังเกตพฤติกรรมด้านกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม แบบเจาะจงเวลา โดยสังเกตพฤติกรรมด้าน
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ใช้เวลาครั้งละ 50 นาที ผู้วิจัย
เข้าไปสังเกตพฤติกรรมด้านกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม โดย
ผู้สังเกตเข้าไปอยู่ในห้องเรียนและอยู่ในต าแหน่งที่มองเห็นพฤติกรรม
ของนักเรียน และได้ยินเสียงอย่างชัดเจน โดยไม่ให้ความสนใจผู้เข้า
รับการทดลองคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษและไม่ให้นักเรียนเห็นแบบ
สังเกตพฤติกรรม บันทึกวิดีโอพฤติกรรมของนักเรียน วิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตพฤติกรรมด้านกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 
 5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ วิจัยวางแผนขั้นตอนการ
ด าเนินการทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียน                 
บ้านทุ่งนา อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่

ใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรูต้ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แบบประเมินความสามารถการออกแบบทาง
วิศวกรรม โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูลมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. ประเมินความสามารถการออกแบบทางวิศวกรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 รายบุคคล สังเกตพฤติกรรมด้าน
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม แบบเจาะจงเวลา โดยสังเกต
พฤติกรรมด้านกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ใช้เวลาครั้งละ 
50 นาที 
 3. น าคะแนนที่ ได้ ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อทดสอบ
สมมติฐานต่อไป  
 5.5 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล  
  1. ผู้วิจัยให้คะแนนความสามารถการออกแบบทาง
วิศวกรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แต่ละองค์ประกอบตาม
เกณฑ์ในแบบประเมินความสามารถการออกแบบทางวิศวกรรม โดย
วิเคราะห์ข้อมูลจาก แบบวัดความสามารถการออกแบบทาง
วิศวกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 2. คิดคะแนนรวมทั้ง 4 ด้านของแบบวัดความสามารถการ
ออกแบบทางวิศวกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และคิด
ร้อยละของคะแนนความสามารถการออกแบบทางวิศวกรรม 
 3. จัดระดับความสามารถการออกแบบทางวิศวกรรม โดย
อิงเกณฑ์การประเมินที่ผู้วิจัยดัดแปลงขึ้น ใช้เกณฑ์การให้คะแนนมี
จุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจและทักษะของนักเรียน
เกี่ยวกับการบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นเกณฑ์ที่สามารถวัด
เป้าหมายที่จ าเป็นได้ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลขหรือคะแนนใน                 
แต่ละระดับแต่เน้นลักษณะที่เป็นรูปเป็นร่าง [11] ในแต่ระดับมี
ความหมายดังนี ้
  1) ระดั บสู ง  คื อ  ก ารแสดงออกอย่ าง ชัด เจนถึ ง
ความสามารถการออกแบบทางวิศวกรรมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ             
76 - 100 คะแนน 
   2) ระดับความช านาญ คือ การแสดงออกถึงความ 
สามารถการออกแบบทางวิศวกรรม  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ                
51 - 75 คะแนน 
   3) ระดับก าลังพัฒนา คือ การแสดงออกถึงความสามารถ
การออกแบบทางวิศวกรรม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26 - 49 คะแนน 
  4) ระดับการเริ่มต้น คือ การแสดงออกถึงความสามารถ
การออกแบบทางวิศวกรรม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0 - 25 คะแนน 
 4. ค า น วณ ห าร้ อ ย ล ะ ข อ งนั ก เรี ย น ที่ ได้ ค ะ แ น น
ความสามารถการออกแบบทางวิศวกรรม ระดับช านาญและระดับ
ช านาญขึ้นไป 
 5. วิเคราะห์เชิงเนื้อหา เพื่ออธิบายพฤติกรรมที่สะท้อน
ทักษะความสามารถการออกแบบทางวิศวกรรม 
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6. ผลการวิจัย 
  การวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อความสามารถการออกแบบทางวิศวกรรม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยแสดงดังตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ความสามารถการออกแบบทางวิศวกรรมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีเ่รียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ 

ขั้นตอนกระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม 

x̄ S.D 

1. ระบุปัญหาหรือความต้องการ 2.36 0.63 
2. แนวทางแก้ปัญหา 1.95 0.64 
    2.1 การสร้างและใช้รูปแบบ 1.93 0.69 
    2.2 วางแผนและด าเนินการการส ารวจ 1.98 0.59 
3. ลงมือปฏิบัต ิ 2.14 0.81 
4. การทดสอบและการประเมินผล 2.32 0.72 
    4.1 การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 2.14 0.76 
    4.2. การเก็บรวบรวม การประเมิน 2.25 0.76 
    4.3 การสื่อสารข้อมูล 2.57 0.65 

ภาพรวม 2.19 0.70 
 จากตารางที่ 2 ความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ เรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรม โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
x̄ = 2.19 , S.D = 0.70 นักเรียนมีความสามารถในการออกแบบ
ทางวิศวกรรมขั้นตอนการระบุปัญหาหรือความต้องการ มากที่สุด มี
ค่าเฉลี ่ย x̄ = 2.36 ,S.D = 0.63  ล าดับต่อมาคือ ขั้นตอนการ
ทดสอบและการประเมินผล มีค่าเฉลี่ย x̄ = 2.32 , S.D = 0.77 
ขั ้นตอนลงมือปฏิบัติ มีค ่าเฉลี ่ย  x̄ = 2.14, S.D = 0.81 และ
ขั ้นตอนแนวทางแก้ปัญหา มีค่าเฉลี ่ย x̄ = 1.95, S.D = 0.64 
ตามล าดับ สามารถจ าแนกความสามารถในการออกทางวิศวกรรม 
ในแต่ระดับแสดงดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 ระดับความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ระดับความสามารถในการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

จ านวน
นักเรียน (คน) 

ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน  

ระดับสูง 7 50.00 
ระดับความช านาญ 3 21.43 
ระดับก าลังพัฒนา 4 28.57 
ระดับการเริ่มต้น 0 0.00 

จากตารางที่ 3 ระดับความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปีที่  2 ส่วนใหญ่มีความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรม
ระดับสูง มีจ านวนนักเรียนร้อยละ 50.00 ล าดับต่อมาคือ ระดับ
ก าลังพัฒนา มีจ านวนนักเรียนร้อยละ 28.57 และระดับความ
ช านาญ มีจ านวนนักเรียนร้อยละ 21.43 ตามล าดับ  
 

7. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 เป็นไปตามสมมติฐาน สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ ความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ เรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ จากการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรม โดยภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ย x̄ = 2.19 , S.D = 0.70 นักเรียนมีความสามารถในการ
ออกแบบทางวิศวกรรมขั้นตอนการระบุปัญหาหรือความต้องการ 
มากที่สุด ระดับความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา              
ปีที่ 2 ส่วนใหญ่มีความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรม
ระดับสูง โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการออกแบบทาง
วิศวกรรมเฉลี่ยอยู่ในระดับช านาญขึ้นไป ร้อยละ 71.43 ซึ่งมากกว่า
ร้อยละ 65 สอดคล้องการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้
ความส าคัญกับปัญหา ทั้งนี้ ในการก าหนดกรอบของปัญหาให้
นักเรียนศึกษานั้น ครูต้องค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของ
นักเรียน 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัญหาหรือค าถามที่นักเรียนสนใจ                   
2) ตัวช้ีวัดในสาระต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง และ  3) ความรู้ เดิมของ
นักเรียน [12] สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมในศตวรรษที่  21 โดยชุดการเรียนการสอนตามแนว               
สะเต็มศึกษา เรื่อง การแยกสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จากผลจากการวิจัยพบว่า นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยคะแนนร้อยละ 2 ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดย
ประเมินพฤติกรรมออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 1) การคิดเชิงวิพากษ์และ
การแก้ปัญหา 2) การสื่อสารและการมีส่วนร่วม และ 3) ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 3.62 ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก [13] สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียง ที่เน้นการ
ออกแบบวิธีแก้ปัญหาก่อนการด าเนินการแก้ปัญหา โดยค านึงถึง
สภาพและสาเหตุของปัญหา มีหลักการใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา 
ค านึงถึงคุณธรรมความเหมาะสมและผลกระทบที่อาจตามมา เป็น
การเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดแนวทางในการด าเนินขั้นตอนการแก้ปัญหาที่
ละเอียดรอบคอบ ให้รู้จัก ทั้งครูและนักเรียน ให้ใช้ทรัพยากรอย่าง
ฉลาด สร้างส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นการคิดวิเคราะห์และ
จัดการอย่างฉลาดรอบคอบ สามารถเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีวิธีคิดเชิงกระบวนการในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน [7]  การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การแก้ปัญหานี้ ยังก่อให้เกิดผลดี คือ จะช่วยท าให้เราก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถตัดสินใจได้ว่า ควรหรือไม่ควรเลือกท า
อะไร โดยไม่เกิดผลเสียต่อตนและผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
แก้ปัญหาในบริบทท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรที่มี [6] และ 
สอดคล้องกับการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี             
จากการวิจัยพบว่า การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังทดลองมีการคิด
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วิเคราะห์สูงกว่าก่อนทดลอง อาจเป็นเพราะมีการน าหลักการของ               
สะเต็มและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นคิดวิเคราะห์มา
ใช้จัดกิจกรรม การคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี เนื่องจาก
นักเรียนได้ฝึกคิดตามแนวสะเต็มศึกษาซึ่งเรียนรู้จากหลายศาสตร์ไป
พร้อมกัน ท าให้มุมมองการสร้างสรรค์งานกว้างกว่าการเรียนโดยใช้
เพียงศาสตร์เดียวส่งผลให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น [14] 
 
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     8.1.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น าวิธีการจัดการ
เรียนรู้ ไปปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระการเรียนรูอ้ื่น ที่
เหมาะสม 
  8.1.2 ครูผู้สอนควรมีการจัดเตรียมความพร้อมให้นักเรียน
ได้คุ้นเคยกับการเรียนการสอนที่ฝึกกระบวนการคิดการออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา 
    8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  8.2.1 ควรมีการศึกษาความสามารถในการออกแบบทาง
วิศวกรรมและเจตคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แฝงอยู่
ในการออกแบบทางวิศวกรรม  
  8.2.2 ควรมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อ
ศึกษาความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรม 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสม เรื่อง หนวยพ้ืนฐานของ
สิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 2) เพ่ือศึกษาการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2562 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จํานวน 37 คน โดยวิธีเลือกแบบสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster random sampling) เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยครั้งน้ี คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสม จํานวน 5 แผน 15 ช่ัวโมง 2) แบบวัดการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ตามแนวคิดของเอนนิสและมิลแมน ชนิดเลือกตอบโดยใชสถานการณท่ัวไป 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ  
 ผลการวิจัยพบวา 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสม เรื่อง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท้ัง 5 แผน มีความเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด (X ̅= 4.82 - 4.88, S.D.= 0.05) และ 2) การคิดอยางมีวิจารณญาณท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา เมื่อนักเรียนไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสม นักเรียนมีคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงข้ึนทุกดาน โดยดานความสามารถในการ
พิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล และการสังเกต มีคะแนนมากท่ีสุด (รอยละ 89.19) และดานความสามารถในการอุปนัยมีคะแนนต่ํา
ท่ีสุด (รอยละ 64.86)  
 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน, สื่อประสม, การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 

Abstract 
 The purposes of this study aimed to 1) develop instructional plans based on Problem-Based Learning with 
multimedia on the Basic Units of Life for grade 7 students 2) study critical thinking of the students that have been 
taught by Problem-Based Learning with multimedia approach for grade 7 students. The sample groups of this study 
were 37 student class 1/3 at Yangtaladwittayakarn School in the first semester of 2019. They were selected by the 
cluster random sampling. The research instruments included: 1) the five lesson plans of Problem-Based Learning with 
multimedia within 15 hours 2) a Cornell Critical Thinking test according to the concept Ennis and Millman, a 20 items 
with 4 multiple choices on free content 4 situations. 
 The results of this study were as follows: 1) The lesson plans of Problem-Based Learning with multimedia on 
the Basic Units of Life for grade 7 students consists of 5 lesson plans within 15 hours. The average quality of the lesson 

plans was at the highest level (X ̅= 4.82 – 4.88, S.D.= 0.05) and 2) the critical thinking of the students who have been 
taught by problem-based learning with multimedia for grade 7 students approach revealed highest score on credibility 
of sources and observations (89.19%) and students had the lowest score on induction (64.86%)  
Keywords: Learning provision using problem-based learning, Multimedia, Critical thinking 
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1. บทนํา 
 สังคมในศตวรรษท่ี 21 เปนสังคมดิจิทัลท่ีมีความเจริญทางดาน
เทคโนโลยี ทําใหการเขาถึงขอมูลขาวสารทําไดรวดเร็ว ผู ท่ีจะ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมน้ีไดตองเปนผูท่ีมีทักษะการคิดเพ่ือใหสามารถ
แยกแยะขอมูลท่ีไดนําไปใชประโยชนกับตนเอง [1] ซึ่งหลักสูตร
การศึกษาในปจจุ บันมีแนวโนม ท่ีผู เรียนจะใช เวลาไมนานใน
การศึกษา เพราะผูเรียนสามารถเขาถึงการศึกษาไดทุกท่ีทุกเวลา 
ผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือวา “เทคโนโลยี” เปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 หรือในยุค
ดิจิทัลท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับโลก และตระหนักถึงปจจัย
ดานเศรษฐกิจท่ีมี อิทธิพลตอการจัดการศึกษา [2] การเตรียม
นักเรียนใหพรอมท่ีจะเผชิญ กับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
จําเปนตองปลูกฝงนักเรียนใหมีทักษะการคิดแบบวิจารณญาณ และ
มีทักษะในการตัดสินใจ นักเรียนตองสามารถเขาถึงขอมูล และ
สามารถปรับแปลงขอมูลเพ่ือใชในการแกปญหาไดโดยนักเรียน
เหลาน้ีตองมีลักษณะกลาเสี่ยง เปนนักสํารวจ และเปนนักคิดท่ีรูจัก
ใหความรวมมือกับผูอ่ืน [3] โดยเฉพาะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
อันมีบทบาทสําคัญตอสังคมปจจุบันเปนอยางมาก ผูสอนจึงตองฝก
ใหผูเรียนมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือฝกเปนผูพูดผูฟงท่ีดี 
ฝกรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเพ่ือไมใหเกิดความคิดท่ีเห็นวาตนเอง
ถูกคนอ่ืนผิด นอกจากน้ันยังเปนผู ท่ีสามารถใช เหตุผลในการ
แกปญหาตางๆ เพ่ือการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข [4]  
 สภาพปจจุบันการจัดการศึกษาของไทย มีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็วตามความเจริญของสื่อและสังคมโลกท่ีเช่ือมตอเขาหา
กั น อ ย า งแ พ ร ห ล าย ใน ยุ ค โล ก าภิ วั ต น  ดั งจ ะ เห็ น ได จ า ก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553 ท่ีมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพสูงสุดเพ่ือทําให
การพัฒนาคุณลักษณะของคนไทยใหเปนคนดี เปนคนเกง อยูใน
สังคมไดอยางมีความสุขซึ่งการปฏิรูปการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญของ
การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2553 
หมวด 4 มาตรา 24 (3) ท่ีตองเปนการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
โดยจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจ และความ
ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ
กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมา
ใชเพ่ือปองกัน และแกไขปญหา [5] โดยเฉพาะความรูและทักษะดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 จึงไดกําหนดใหการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรท่ีมุงเนนใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุก
ข้ันตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย 
เหมาะสมกับระดับช้ันเนนการสรางกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมและ
พัฒนากระบวนการคิดใหเหมาะสมกับเหตุการณตางๆ [6]   
 อยางไรก็ตามการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรของประเทศ
ไทยยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร เมื่อพิจารณาผลการประเมิน
ความสามารถของนักเรียนท่ีดําเนินการโดย OECD (Organization for 

economic co-operation and development) ซึ่งเปนโครงการประเมินผล
การศึกษานานาชาติของประเทศสมาชิกองคการเพ่ือความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Programme for international 
student assessment: PISA 2015) ช้ีใหเห็นวาเด็กไทยมีคะแนน
ลดลงในทุกดาน ซึ่งผลการประเมินสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย
จําเปนตองเรงปฏิรูปและพัฒนาการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
อันเปนปจจัยสําคัญตอขีดความสามารถในการแขงขันโดยรวมของ
ประเทศ [7]  
 การจัดการเรียนการสอนท่ีทําใหผูเรียนเกิดประสบการณทาทาย
ความคิดโดยตรง จูงใจใหผูเรียนเรียนรูการแกปญหาโดยผานการสืบ
เสาะหาความรู เรียนรูดวยการคนพบจากการทํางานเปนกลุม คือ 
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานซึ่งเปนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดตามแนวคิดของ
ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) โดยให
ผูเรียนสรางความรูใหมจากการใชปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในโลกเปน
บริบทของการเรียนรู (Learning context) การจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานมีลักษณะเดนคือ เปนกระบวนการจัดการเรียนรูท่ี
เกิดข้ึนจากการใชปญหาเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรูและ
กระตุนให เกิดการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยการสืบคน 
อภิปรายกลุมเพ่ือหาเหตุผล ใหเขาใจปญหา และวิธีการแกปญหา 
ผูเรียนสามารถฝกฝนการสรางองคความรูดวยกระบวนการคิด และ
การแกปญหาท่ีมีความหมายตอตนเอง [8] นอกจากน้ียังพบวาการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานชวยพัฒนาความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนได เน่ืองจากกระบวนการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนรูปแบบการสอนท่ีสามารถชวยให
ผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด เกิดความใฝรู และกระบวนการ
แกปญหาตางๆ ได [9] ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีไดกําหนดใหการจัดการเรียนการ
สอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการเรียนรูทุกข้ันตอนมีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริง
อยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ันเนนการสรางกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีสงเสริมและพัฒนากระบวนการคิดใหเหมาะสมกับเหตุการณ
ตางๆ [6] อีกท้ังผูวิจัยไดมีการนําสื่อประสมมาใชในการเรียนการ
สอนเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจสามารถดึงดูด และสงผล
ดานบวกตอผูเรียน สื่อประสมประกอบไปดวย ตัวอักษร ภาพ เสียง 
การเคลื่อนไหว ผูวิจัยไดใชสื่อจริง Google site Facebook Video 
multimedia QR code Application Kahoot โด ย ได นํ า สื่ อ ท่ี
กลาวถึงมาใชในข้ันตอนการจัดกิจกรรม PBL เน่ืองจากสื่อประสม
เปนตัวกลางท่ีชวยใหสื่อสารระหวางผูสอน และผูเรียนดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพทําใหผู เรียนเขาใจความหมายของเน้ือหา
บทเรียนไดตรงกับผูสอนตองการ ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูใน
รูปแบบของสื่อประสม สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนอยาง
เปนระบบ [10] 
 จากความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนํา
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสม ในรายวิชา
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เรื่อง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมี ชีวิต เพ่ือให
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นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม ลงมือปฏิบัติจริง สรางองคความรูและ
สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
รวมกับสื่อประสม เรื่อง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 
 2.2 เพ่ือศึกษาการคิดอยางมี วิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
รวมกับสื่อประสม 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนาแบงออกเปน 2 
ระยะ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 3.1 ระยะท่ี 1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานรวมกับสื่อประสมเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
เร่ือง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  3.1.1 ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย 
   กลุมเปาหมายท่ีใชในการประเมินการสราง
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสม คือ
ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน   
  3.1.2 ขอบเขตดานเน้ือหา 
   ในการศึกษาครั้งน้ีจะครอบคลุมเน้ือหา ตาม
หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เลม 1 ตามสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรูท่ี 3 หนวย
พ้ืนฐานของสิ่ งมี ชี วิต ประกอบดวย 5 เรื่อง ไดแก  เรื่องท่ี  1 
การศึกษาเซลลดวยกลองจุลทรรศน เรื่องท่ี 2 โครงสรางและหนาท่ี
ของเซลล เรื่องท่ี 3 ระบบของสิ่งมีชีวิต เรื่องท่ี 4 การแพร เรื่องท่ี 5 
ออสโมซิส โดยการทําวิจัยครั้งน้ีไดดําเนินจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อ
ประสม จํานวน 5 แผน รวมท้ังสิ้น 15 ช่ัวโมง 
  3.1.3 ขอบเขตดานเวลา ผูวิจัยนําสงเครื่องมือในการ
วิจัย เพ่ือใหผูเช่ียวชาญ พิจารณาประเมินคุณภาพ ความเหมาะสม 
ของเครื่องมือ โดยใชระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 
2562 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 3.2 ระยะท่ี 2 การทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสมเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เร่ือง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 
  3.2.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนยาง
ตลาดวิทยาคาร อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จํานวน 9 หอง รวม 340 คน 
   กลุ ม ตั วอย าง ท่ี ใช ในการ วิจัยครั้ ง น้ี  ได แก 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จํานวน 1 
หองเรียน รวม 37 คน จากวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster 
random sampling) 
  3.2.2 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
   โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
  3.2.3 ขอบเขตดานเวลา 
   ในการวิจัยครั้งน้ี ได กําหนดขอบเขตในการ
ดําเนินการจัดการเรียนรู จํานวน 1 ภาคการศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2562 ระยะเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง รวม
ท้ังสิ้น 15 ช่ัวโมง 
 3.3 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
  3.3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานรวมกับสื่อประสม 
  3.3.2 ตัวแปรตาม คือ การคิดอยางมีวิจารณญาณ  
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
4.1  ระยะท่ี 1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานรวมกับสื่อประสมเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
เร่ือง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 4.1.1 วัตถุประสงค 
  เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
รวมกับสื่อประสมเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง 
หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 4.1.2 กลุมเปาหมาย 
  กลุมเปาหมายท่ีใชในการประเมินการสรางแผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสม คือผูเช่ียวชาญจํานวน 
5 ทาน  
 4.1.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อ
ประสม เรื่อง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 จํานวน 5 แผน รวม 15 ช่ัวโมง 
 4.1.4 การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
  4.1.4.1 จุดประสงค 
   1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
นํามาวิเคราะหและสังเคราะหเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับเปนแนวทาง
ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมี
วิจารณญาณ 
   2. เพ่ือทําการประเมิน และตรวจสอบคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง 
หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  4.1.4.2 วิธีการสรางเคร่ืองมือ 
   การสรางแผนการจัดการเรียนรู มีข้ันตอนในการ
สราง ดังน้ี    
   1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต เพ่ือใชในการ
กําหนดเน้ือหา จุดประสงคการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
   2. ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสมเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 
   3. วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู
จากหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เลม 1 ตามสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แลวทําการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางแผนการจัดการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู 
และเวลาในการจัดการเรียนรู เพ่ือจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสม 
    4. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน ร วม กับ สื่ อป ระสม  เรื่ อ ง  ห น วย พ้ื น ฐานของสิ่ งมี ชี วิ ต  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
รวมกับสื่อประสม โดยใชข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งไดกําหนดข้ันตอนของ
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไว 6 ข้ันตอน โดยจากการ
วิเคราะหและสังเคราะหของผูวิจัยโดยนําเอาสื่อประสมมาเปนสวน
หน่ึงในการสอนอีกท้ังการคิดอยางมีวิจารณญาณตามแนวคิดของเอน
นิสและมิลแมนท่ีสามารถเกิดข้ึนโดยใชข้ันตอนการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชปญหาเปนฐาน ดังตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหและสังเคราะหของผูวิจัยโดยนําเอา
สื่อประสมมาเปนส วนห น่ึ งในการสอนอีก ท้ังการคิดอยางมี
วิจารณญาณตามแนวคิดของเอนนิสและมิลแมนท่ีสามารถเกิดข้ึน
โดยใชข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

ขั้นการสอน 
 PBL 

สื่อประสมที่ใช การคิดอยางมี
วิจารณญาณตามแนวคิด
ของเอนนิสและ มิลแมน 

ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดปญหา - Google site  

ขั้นที่ 2 ขั้นทําความเขาใจ
กับปญหา 

 ความสามารถในการระบุ
ขอตกลงเบื้องตน  

ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการ
ศึกษาคนควา 

-ส่ือจริง 
-Video 
Multimedia 
-QR code จ า ก
ใบความรู  

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
พิจารณาความนาเชื่อถือ
ของแหลงขอมูลและ การ
สังเกต  

ขั้นที่ 4 ขั้นสังเคราะหความรู  ความสามารถในการอุปนัย  

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและ
ประเมินคาของคําตอบ 

 ความสามารถในการนิรนัย  

ขั้นที่ 6 ขั้นนําเสนอและ
ประเมินผลงาน 

-Google site 
เ ป น แ ห ล ง
เผยแพรความรูที่
นั ก เรี ย น แ ต ล ะ
กลุมทําการสืบคน 
-Application 
Kahoot  

 

 

    5. นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนเสนอตอ
อาจารย ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาใหคําแนะนํา ความถูกตองของ
จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อการจัดการเรียนรู 
เครื่องมือการวัดและประเมินผล และความสอดคลองกับผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง พรอมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข
แผนการจัดการเรียนรู 
   6. สรางแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู
สําหรับผูเช่ียวชาญ เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของ 
Likert 
   7. นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับปรุงแกไขจาก
อาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแลวเสนอตอกลุมเปาหมายเพ่ือ
ประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
 4.1.5 การเก็บรวบรวมขอมูล  
  4.1.5.1 ผูวิจัยสงเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือใหผูเช่ียวชาญ
พิจารณาประเมินคุณภาพความเหมาะสมของเครื่องมือ ประเมินการ
สรางแผนการจัดการเรียนรู โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน โดยใช
มาตราประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert [11] 
 4.1.6 การวิเคราะหขอมูล 
  4.1.6.1 ทําการวิเคราะหหาคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรูโดยแปลผลคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งระดับความ
เหมาะสมตองไดคาเฉลี่ย 3.51 ข้ึนไปจึงถือวาเปนแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีใชได การแปลความหมายคาเฉลี่ยของความเหมาะสมท่ีมีตอ
แผนการจัดการเรียนรูใชเกณฑของเบสท [11]  
4.2 ระยะท่ี 2 การทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานรวมกับสื่อประสมเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
เร่ือง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 4.2.1 วัตถุประสงค 
  เพ่ือศึกษาการคิดอยางมี วิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
รวมกับสื่อประสม 
 4.2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  4.2.2.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนยาง
ตลาดวิทยาคาร อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จํานวน 9 หอง รวม 340 คน 
  4.2.2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียน
ยางตลาดวิทยาคาร อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จํานวน 1 หองเรียน รวม 37 
คน จากวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster random sampling) 
 4.2.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  แบบวัดการคิดอยางมี วิจารณญาณ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ Cornell Critical 
Thinking Test ต าม แ น ว คิ ด ข อ ง เอ น นิ ส แ ล ะ มิ ล แ ม น  วั ด
ความสามารถ 4 ดาน คือ ดาน 1 ความสามารถในการพิจารณา
ความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลและการสังเกต (Credibility of 
sources and observations) ดาน 2 ความสามารถในการอุปนัย 
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(Induction) ดาน 3 ความสามารถในการนิรนัย (Deduction) ดาน 
4 ความสามารถในการระบุขอตกลงเบ้ืองตน (Assumption 
identification) [12] ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบโดยใช
สถานการณ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
 4.2.4 การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
  4.2.4.1 จุดประสงค 
  เพ่ือศึกษาผลการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานรวมกับสื่อประสมเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
เรื่อง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  4.2.4.2 วิธีการสรางเคร่ืองมือ 
  1. ศึกษาทฤษฏี เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการคิดอยางมี
วิจารณญาณ 
  2. สรางแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยเปนแบบ
วัดความสามารถทางการคิดท่ัวๆ ไป จํานวน 10 สถานการณ 
จํานวน 40 ขอ ใชจริง 5 สถานการณ จํานวน 20 ขอ  
  3. เขียนขอสอบโดยสรางคําถามเปนสถานการณท่ัวๆ ไป 
(Free content) สวนคําตอบเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แลวนํา
แบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ จํานวน 10 สถานการณ จํานวน 
40 ขอ เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบลักษณะการ
ใชคําถาม ความชัดเจนของตัวเลือก ภาษาท่ีใช และปรับปรุงแกไข 
  4. นําแบบทดสอบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีไดรับ
การแกไขตามคําเสนอแนะใหเรียบรอยแลว เสนอผูเช่ียวชาญท้ัง 5 
ทาน แลวทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  
  5. คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความสอดคลอง (IOC) อยู
ระหวาง 0.50 ถึง 1.00 พบวามีคา IOC 0.60-1.00 และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 
  6. นําขอสอบท่ีผานการพิจารณาและแกไขจากผูเช่ียวชาญ
จัดพิมพแบบทดสอบและนําไปทดลองสอบ (Try Out) กับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1/9 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จํานวน 37 คน 
  7. วิ เค ร าะห คุ ณ ภ าพ ข อ งแ บ บ วัด ก ารคิ ด อ ย า งมี
วิจารณญาณ โดยหาคาอํานาจจําแนก (r) โดยใชเทคนิครอยละ 50 
เปนรายขอและคัดเลือกขอท่ีเขาเกณฑไวจํานวน 20 ขอ พบวาคา
อํานาจจําแนกอยูในชวง 0.28-0.72  
  8. วิเคราะหหาความเช่ือมั่นของแบบวัดการคิดอยางมี
วิจารณญาณท้ังฉบับ โดยใช วิธีของคู เดอร-ริชารดสัน (Kuder-
Richardson Methods KR-20) เปนการหาคาความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบแบบอิงกลุม ผลการวิเคราะหพบวาความเช่ือมั่นของ
แบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณท้ังฉบับยอมรับไดซึ่งมีคาเทากับ 
0.87 
  9. จัดพิมพแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีผานการ
ตรวจสอบคุณภาพ จํานวน 20 ขอ (ฉบับจริง) และนําแบบวัดการคิด
อยางมีวิจารณญาณ จํานวนขอสอบ 20 ขอ (ฉบับจริง) ไปทดสอบ 
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 
 4.2.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. ช้ีแจงรายละเอียดข้ันตอน และวิธีปฏิบัติใหกับนักเรียน
กลุมตัวอยางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

รวมกับสื่อประสมเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณซึ่งแผนการ
จัดการเรียนรูมีจํานวนท้ังหมด 5 แผน 
  2. ดําเนินการทดสอบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ กอน
เรียน (Pre-test) ดวยแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณตามแนวคิด
ของเอนนิส และมิลแมน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 
จํานวน 20 ขอ ท่ีผู วิจัยสรางข้ึน ใชเวลาสอบ 1 ช่ัวโมง แลวนํา
ขอสอบท่ีนักเรียนทดสอบมาตรวจใหคะแนนเปนคะแนนกอนเรียน
โดยใชเกณฑตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 
  3. ผูวิจัยดําเนินการนําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานรวมกับสื่อประสมจํานวน 5 แผน ไปจัดการเรียนรูกับกลุม
ตัวอยาง  
  4. ดําเนินการทดสอบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ หลัง
เรียน (Post - test) ดวยแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณตาม
แนวคิดของเอนนิส และมิลแมน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1/3 จํานวน 20 ขอ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ใชเวลาสอบ 1 ช่ัวโมง แลวนํา
ขอสอบท่ีนักเรียนทดสอบมาตรวจใหคะแนนเปนคะแนนหลังเรียน
โดยใชเกณฑตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 
  5. นําผลท่ีไดจากการทดสอบกับกลุมตัวอยางมาวิเคราะห
ทางสถิติ เพ่ือสรุปผลการทดลองตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
 4.2.6 การวิเคราะหขอมูล 
  วิเคราะหการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกอนเรียน 
และหลังเรียน โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ระยะท่ี 1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานรวมกับสื่อประสมเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
เร่ือง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  ผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทาน ไดประเมินแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสม เรื่อง หนวยพ้ืนฐานของ

สิ่งมี ชีวิต ท้ังหมด 5 แผน พบวา x̄ = 4.82 - 4.88 (S.D. = 0.05) 
หมายความวาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อ
ประสมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด และผูวิจัยทําการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อ
ประสม  
  จากการดําเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ท้ัง 5 
แผนการจัดการเรียนรูน้ัน พบวา นักเรียนใหความสนใจกับกิจกรรม
เน่ืองจากผูวิจัยไดสรางสถานการณปญหาท่ีนาสนใจใหนักเรียนคิด
ระดมความคิดเปนกลุม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในกลุมซึ่ง
จุดประสงคท่ีเกิดข้ึนจากการคิดรวมกันภายในกลุมน้ันตองการให
นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งผูวิจัยสามารถ
ทราบไดจากการประเมินใบกิจกรรมในแตละแผนท่ีไดประเมินการ
คิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนโดยผานข้ันตอนการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานน่ันเอง อีกท้ังการลงมือทดลองปฏิบัติ
จริงและการนําสื่อประสม Google site Application Kahoot มา
ใชเปนการกระตุนใหการเรียนเกิดความนาสนใจพบวานักเรียนมี
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ความสนุกสนานในการเรียนอยางเห็นไดชัดโดยสื่อประสมท่ีผูวิจัยได
นํามาใชในแตละแผนการจัดการเรียนรูมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 สื่อประสมท่ีผูวิจัยใชในการจัดการเรียนการสอนโดยใช
ปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสมในแตละแผนการจัดการเรียนรู 
 

แผน 
การจัดการ
เรียนรูที ่

สื่อประสม 
ส่ือ
จริง 

Google 
site 

Face 
book 

Video 
multi 
media 

QR code  
จาก 

ใบความรู 

Kahoot 

1       
2       
3       
4       
5       
 
 5.2 ระยะท่ี 2 ผลการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานรวมกับสื่อประสมเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการคิดอยางมีวิจารณญาณในการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสมและวิเคราะห
หาการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน และหลังการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูล แสดงดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณกอน และ
หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
 

ดาน 
กอนเรียน หลังเรียน 

คะแนน
เต็ม X ̅ S.D. 

รอย
ละ X ̅ S.D. 

รอย
ละ 

ความสามารถใน
การพิจารณาความ
น า เ ชื่ อ ถื อ ข อ ง
แหล งขอ มูล  และ  
การสังเกต 

5 2.81 1.33 56.22 4.46 
 

0.65 
 

 
89.19 

 

ความสามารถใน
การอุปนัย 

5 1.95 1.13 38.92 3.24 1.01 64.86 

ความสามารถใน
การนิรนัย 

5 2.43 1.21 48.65 4.08 0.92 81.62 

ความสามารถใน
การระบุขอตกลง
เบื้องตน 

5 2.05 1.43 41.08 3.84 0.76 76.76 

 20 2.31 0.13 46.22 3.91 0.16 78.12 

  
 จากตารางท่ี 2 พบวา ผลคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อ
ประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง หนวยพ้ืนฐานของ
สิ่งมีชีวิต จากนักเรียนจํานวน 37 คน พบวาผลคะแนนจากแบบวัด
การคิดอยางมีวิจารณญาณจํานวน 5 สถานการณ จํานวน 20 ขอ ซึ่ง
เปนแบบวัดชนิดปรนัย พบวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน กอน
เรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.31 คิดเปนจํานวนรอยละเทากับ 

46.22 และหลังเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.91 คิดเปนรอยละ 
78.11 
 คะแนนรอยละการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต แสดงดังรูปท่ี 1 
 

 
แกน X แสดงดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
แกน Y แสดงรอยละของคาเฉล่ียคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน 
และหลังเรียน 

รูปท่ี 1 แสดงผลคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
 6.1.1 ระยะท่ี 1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสมเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เร่ือง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 
  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อ
ประสมเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง หนวยพ้ืนฐาน
ของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 5 แผน รวม

เวลา 15 ช่ัวโมง มีคุณภาพความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 
4.82 - 4.88, S.D. = 0.05)  
 6.1.2 ระยะท่ี 2 การทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสมเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เร่ือง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 
  การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสม 
พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน กอนเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 2.31 คิดเปนจํานวนรอยละเทากับ 46.22 หลังเรียนมีผล
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.91 คิดเปนจํานวนรอยละเทากับ 78.11 
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7. อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 ระยะท่ี 1 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสมเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เร่ือง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 
  ผูวิจัยไดสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานรวมกับสื่อประสม เรื่อง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 5 แผน รวมเวลา 15 ช่ัวโมง พบวา 

แผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 
4.82 - 4.88, S.D. = 0.05) จากการดําเนินการตามแผนการจัดการ
เรียนรูอภิปรายผลได ดังน้ี  
  การวิจัยครั้งน้ีใชรูปแบบของการวิจัยและการพัฒนา 
ผูวิจัยไดทําการอธิบายข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานรวมกับสื่อประสมท้ัง 6 ข้ันตอนอยางละเอียด อีกท้ังเขาไป
จัดการกําหนดหนาท่ีของนักเรียนในแตละกลุมเน่ืองจากผูวิจัยทราบ
ถึงพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล พรอมท้ังอธิบายข้ันตอน
การจัดกิจกรรมทุกกลุมเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสามารถ
ดําเนินตอไปไดครบท้ัง 6 ข้ันตอนอยางสมบูรณ และผูวิจัยไดทําการ
แนะนํา Google site ซึ่งเปนแหลงการเรียนรูท่ีนักเรียนสามารถเขา
ไปศึกษาถึงสถานการณปญหาท่ีผูวิจัยไดกําหนดไวลวงหนาได อีกท้ัง
ยังเปนสื่อกลางท่ีทําหนาท่ีเผยแพรผลงานของนักเรียนท่ีเกิดจากการ
สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลในโลกออนไลนเปนประโยชนตอตัว
นักเรียนและผู ท่ีสนใจอยางมาก อีกท้ัง Application Kahoot ท่ี
ผูวิจัยนํามาเปนสวนหน่ึงของการจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนไดรับ
ความสนุกสนาน ตื่นเตน เกิดความสามัคคีระดมความคิดเพ่ือตอบ
คําถามใหถูกตองภายในกลุม จากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
และปรับปรุงแผนตอแผนน้ันผู วิจัยไดสังเกตเห็นพฤติกรรมของ
นักเรียนในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เปลี่ยนไปจากแผนการจัดการเรียนรู
ท่ี 1 และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 น่ันคือ นักเรียนสามารถทําความ
เขาใจกับปญหา คนควาหาคําตอบของปญหาดวยแหลงขอมูลท่ี
นาเช่ือถือ สังเคราะหและสรางองคความรูผานการระดมความคิดดี
ข้ึนอยางเห็นไดชัด จากท่ีกลาวมาน้ันสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ศิขรินทรธาร  โคตรสิงห ประวิต อราวรรณ และ มนูญ  ศิวารมย 
[13] ไดพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน
ตามกรอบแนวคิดของ Joyce and Weil (1992) เปนรูปแบบการ
สอนท่ีประกอบดวย 4 ข้ันตอน โดยใหแนวคิดเปนไปตามข้ันหลักการ
ของการตอบสนอง (Principles of reaction) กลาววาครูรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล สามารถจัดการเรียนรูตามศักยภาพของ
นักเรียนแตละคนอันเปนแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการ
จัดการเรียนรู อีกท้ังสอดคลองกับข้ันระบบการสนับสนุนการเรียน
การสอน (Support system) กลาววาสิ่งจําเปนท่ีจะทําใหการใช
รูปแบบไดผลน้ัน ประกอบดวย ครู นักเรียนและบรรยากาศของการ
จัดการเรียนรูรอบๆ ตัวนักเรียน เนนสื่อท่ีเปนของจริงท้ังใน และนอก
หองเรียนเพ่ือใหนักเรียนไดฝกลงมือปฏิบัติ ซึ่งสื่อน้ันตองสอดคลอง
กับประเด็นปญหา นาสนใจ หางาย เหมาะสมกับวัย คลองกับการท่ี

ผูวิจัยไดนําสื่อประสมเขามาเปนสวนหน่ึงกับข้ันตอนการจัดการเรียน
การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน  
 7.2 ระยะท่ี 2 การทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสมเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เร่ือง หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1      
  จากการศึกษาการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสม โดย
การศึกษาการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน พบวานักเรียนได
ใชการคิดอยางมีวิจารณญาณท้ัง 4 ดาน ไปพรอมกับข้ันตอนการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งการคิดอยางมีวิจารณญาณน้ัน
สามารถสงเสริมนักเรียนใหสามารถคิดไตรตรอง ตัดสินใจ แยกแยะ
สิ่งท่ีถูกสิ่งท่ีผิดโดยใชเหตุผลประกอบท่ีนาเช่ือถือสามารถยอมรับได 
ซึ่งการศึกษาการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อ
ประสม พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน กอนเรียนมีผล
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.31 คิดเปนจํานวนรอยละเทากับ 46.22 และ
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนหลังเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
3.91 คิดเปนจํานวนรอยละเทากับ 78.11 เน่ืองจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสือ่ประสมน้ันผูวิจัยได
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมใหนักเรียนสามารถใชการคิด
อยางมีวิจารณญาณผานข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนอีกท้ัง
กิจกรรมตอบสนองความตองการของผูเรียน สมาชิกในกลุมระดม
ความคิดภายในกลุม ไดลงมือปฏิบัติการทดลองจริง อีกท้ังผูวิจัยเขา
ไปกําชับบทบาทหนาท่ีของนักเรียนในแตละกลุมอยางชัดเจน ซึ่ง
สอดคลองกับ ธูปทอง กวางสวาสดิ์ [4] กลาววา การจัดกิจกรรมการ
สอนคิดอยางมีวิจารณญาณน้ันผูสอนไมสามารถชวยใหผูเรียนคิดได
ลุมลึกเพียงแคใชการอธิบาย ดวยเหตุน้ีผูเรียนตองไดมีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติและฝกฝนดวยตนเองจึงจะเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่ง
จะเห็นวานักเรียนมีคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน อันเกิดจากการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานรวมกับสื่อประสมเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ
น่ันเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงใจ  ชาวโพธ์ิ และไพโรจน  
เติมเตชาติพงศ [8] ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สาร
ในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 1 พบวา
นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณเฉลี่ย
หลังเรียน 40.11 คะแนนคิดเปนรอยละ 80.22 และมีจํานวน
นักเรียนท่ีผานเกณฑท่ีกําหนดคือรอยละ 70 ข้ึนไปจํานวน 34 คนคิด
เปนรอยละ 91.89 ซึ่งถือวาผานเกณฑเปาหมายของโรงเรียนท่ี
กําหนดไว และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยท้ังน้ีเน่ืองจากใน
การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานในแตละแผนการจัดการ
เรียนรูผูวิจัยไดกําหนดสถานการณปญหาท่ีใกลตัวและเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวันของนักเรียน และเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนไดฝก
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณท้ัง 5 ดาน ไปพรอมๆ 
กับการเรียนรูในแตละข้ันตอนของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน ไมวาจะเปนการฝกปฏิบัติดวยตนเอง หรือการทํางาน
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รวมกันเปนกลุม สอดคลองกับงานวิจัยของ ออแกว  เดือนอุประ 
และคณะ [9] ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานท่ีมีตอความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานชวยพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนได เน่ืองจากกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
เปนรูปแบบการสอนท่ีสามารถชวยใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการ
คิด เกิดความใฝรู และกระบวนการแกปญหาตางๆ ได  

 

8. ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
รวมกับสื่อประสมเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจตอไป 
ดังน้ี 
 8.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  8.1.1 การนําสื่อประสมเขามาสอดแทรกกับการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสงผลในเชิงบวกอยางเห็นไดชัด นักเรียน
เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู หากผูท่ีนําผลการวิจัยไปใชไดมีสื่อ
หรือเทคโนโลยีท่ีนาสนใจในอนาคต จะสามารถเพ่ิมความนาสนใจตอ
การจัดการเรียนรูมากข้ึน  
  8.1.2 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานท้ัง 
6 ข้ันตอนน้ัน หากนําไปใชวิจัยในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 น้ัน 
ผูวิจัยจําเปนตองถายทอดข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานอยางละเอียดและเนนย้ําใหแกผูเรียนทุกครั้ง เน่ืองจากผูวิจัยพบ
ปญหาการท่ีผูเรียนหลุดประเด็นสําคัญ เกิดความสับสนและไมเขาใจ
ข้ันตอนการจัดการเรียนรูน่ันเอง 
 8.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  8.2.1 จากผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสมชวยสงเสริมใหนักเรียนมีการคิด
อยางมีวิจารณญาณตามพฤติกรรมท้ัง 4 ดาน ตามแนวคิดของเอน
นิสและมิลแมน ผู ท่ีสนใจสามารถศึกษาทฤษฎีการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักการศึกษา นักทฤษฎีทานอ่ืนท่ีเหมาะสมกับ
บริบทพฤติกรรมนักเรียนท่ีผูท่ีสนใจทําการวิจัยตอไป 
  8.2.2 จากผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานรวมกับสื่อประสมสงเสริมใหนักเรียนเกิดการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ ดังน้ันจึงควรนําการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานรวมกับสื่อประสมไปสงเสริมทักษะอ่ืนๆ เชน การคิดแกปญหา 
การคิดสรางสรรค เปนตน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี กลุ่มตัวอย่างเป็นครูสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี ปีการศึกษา 2562 จ านวน 108 คน โดยใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 จากการเปิดตารางของ Cohenจ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.970 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t (t-
test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ครูที่มีประสบการณ์ท างานต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 

Abstract 
This survey study aimed to examine and compare teachers’ satisfaction with academic administration 

of school administrators under the Bangkok primary educational service area office, Dvaravati group. The 
sample of 108 teachers working under the Bangkok primary educational service area office, Dvaravati group in 
2019 academic year, were categorized according to level of education and work experience. The instrument 
was a 40-item questionnaire, with the reliability of 0.970, querying about satisfaction about academic 
administration of school administrators. Frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and 
One-way ANOVA were employed to analyze data. The findings revealed 1) a very high level of overall 
satisfaction about academic administration of school administrators, 2) significant differences among teachers 
who completed different levels of education, with a significance level of .05, and 3) no significant differences 
among teachers with different experiences.   
Keywords : Academic administration, Administrator, Primary educational service area 
 
1. บทน า 

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้มนุษย์ทุกคน ด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมของโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างเท่าทัน มี
ความปลอดภัยและอยู่อย่างมีความสุข มนุษย์จึงจ าเป็นต้องใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง รวมไปถึงต้องเป็นคนท่ีมี
จิตส านึกและคุณธรรมเป็นผู้เจริญทางปัญญาและจิตใจ ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้จะส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและ
ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศได้ การศึกษาควรถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่

วัยเด็ก เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถานศึกษาหรืออีก
นัยหนึ่งคือแหล่งเพาะบ่มส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
มนุษย์ให้สมบูรณ์พร้อมท้ังทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจและ
สังคม และสามารถปรับตัวให้อยู่กับบุคคลอื่นในสังคมได้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาคือบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนามนุษย์ที่เรียกว่าผู้เรียนรู้หรือนักเรียนผ่าน
กระบวนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาหรือโรงเรียน ซึ่งนับว่าเป็น
หน่วยงานท่ีส าคัญที่สุด ดังท่ี สายนภา ดาวแสง [1] กล่าวถึงผู้บริหาร
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ว่าต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและใช้ภาวะผู้น าอย่างสูง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการใช้ภาวะผู้น ากับการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้วยการสร้างความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ 
ถ้าการบริหารมีการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา ก่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความพึง
พอใจ ภารกิจงานต่างๆ ก็จะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ ให้ผู้เรียน เป็นคนดี สุข 
เก่ง และมีความรู้ นอกจากนี้ บังอร เดชศรี [2] กล่าวว่า การ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญต่อการ
ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของงาน เมื่อความสุขในการปฏิบัติงาน
ของครูก่อเกิดขึ้น ความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะท างาน 
ขวัญ และก าลังใจ สิ่ ง เหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการท างานรวมทั้งส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไป
ตามเป้าหมายของสถานศึกษา อีกทั้ง ทวี ประคอง [3] ยังกล่าวว่า
ผู้บริหารจึงต้องใช้เทคนิคการบริหารที่เหมาะสมกับสถานการณ์และ
ตัวบุคคลเพื่อสัมพันธภาพที่ดี สร้างแรงจูงใจในการท างาน มีความ
เข้าใจอันดีต่อกัน ที่สามารถเปลี่ยนเป็นความพึงพอใจในการท างาน
ตามหน้าท่ีได้รับมอบหมาย และมีการท างานร่วมกันเป็นทีม น าไปสู่
การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด  

การบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจขอบข่ายเนื้อหาและหลักการ
บริหารงานวิชาการอย่างลึกซึ้ง ขอบข่ายการบริหารงานบริหารงาน
วิชาการ อาทิ  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการพัฒนาการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามภารกิจหลักของ
สถานศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2545 [4] การบริหารงาน
วิชาการจึงนับเป็นงานท่ีส าคัญยิ่งและเป็นหน้าที่หลักส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีจะต้องให้ความส าคัญและให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ งาน
วิชาการนับว่าเป็นหัวใจหลักของการบริหารสถานศึกษาและจ าต้อง
บริหารจัดการให้ดีที่สุด มงคลทิพย์ ใจอินผล [5] ได้กล่าวถึง การ
บริหารงานวิชาการว่ามีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษาเพราะจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาคือการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน ถือเป็นเครื่องช้ีวัดความส าเร็จและความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อีกทั้งการด าเนินงานบริหารงานวิชาการเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องมีหลักวิชาการที่ดีและมีศิลปะเพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จอย่างสูงสุดในการจัดการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของ
สถานศึกษา  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูที่มี
ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี ใน
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล และการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี  จ าแนกตามระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การท างาน  
 
3. สมมุติฐานการวิจัย 

ครูที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างานต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
กลุ่มทวาราวดีแตกต่างกัน 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ทวาราวดี  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 150 คน  

4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ทวาราวดี  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 108 คน โดยใช้การก าหนด
กลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จากการเปิดตารางของ 
L. Cohen, L. Manion, and K. Morrison, K. [6] 

4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
4.2.1 ตัวแปรต้น คือ ระดับการศึกษา และประสบการณ์

การท างาน  
4.2.2 ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล และการ
พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

4.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

4.4 ระยะเวลา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 

2562  
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5. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี ครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งการวิจัยได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1.2 ก าหนดระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
2.1 สร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ประกอบด้วย  
2.1.1 น าแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน คือ ผู้เช่ียวชาญด้านการ
บริหารสถานศึกษา และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์
เฉพาะ น าค่าคะแนนของผู้เช่ียวชาญในแต่ละข้อมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Item-objective Congruency: IOC) พิจารณาข้อ
ค าถามที่มีค่า IOC ≥ .60 ซึ่งผลการวิเคราะห์ไม่มีข้อที่ตัดทิ้งหรือ
ปรับปรุง 

2.1.2 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
กั บค รู สั ง กั ด ส า นั ก ง าน เ ขต พื้ นที่ ก า ร ศึ กษาประถมศึ กษ า
กรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
และน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบราค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น .970 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการวิจัย 
3.1 จัดเก็บข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จาก
การเปิดตารางของ Cohen จ านวน 108 คน ระหว่างเดือนสิงหาคม-
กันยายน พ.ศ.2562 โดยส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน 108 
ชุด 

3.2 รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมด คิดเป็นร้อย
ละ 100 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
จากนั้นน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี โดยหาค่าเฉลี่ย (  ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้าน และโดย
ภาพรวม 

4.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน โดยใช้ค่า t-test แบบ dependent แล้วเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์การ
ท างาน โดยใช้ค่า One Way Analysis of Variance ถ้าพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงน าค่าคะแนนเฉลี่ย
ไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้การทดสอบโดยวิธี Scheffe’s 
method 
 
6. ผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

6.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี ปรากฎดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของ
ครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร      
กลุ่มทวาราวดี   
 

การบริหารวิชาการ  S.D. แปลผล 
1. การพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

4.58 0.44 มากที่สุด 

2. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้

4.53 0.39 มากที่สุด 

3. การวัดและประเมินผล  4.55 0.42 มากที่สุด 
4. การพัฒนาการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

4.53 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.40 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมากที่สุด  = 4.55, S.D. = 0.40 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  = 
4.58, S.D. = 0.44 การวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  = 
4.55, S.D. = 0.42 และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  = 4.53, S.D. = 0.39 ตามล าดับ 

6.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ปรากฎดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 การเปรยีบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุม่ทวาราวดีจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 
 

การ
บริหารงาน
วิชาการ 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี t p 
 S.D.  S.D. 

1. การ
พัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษา 

4.64 0.36 4.52 0.56 1.341 0.183 

2. การ
พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู ้

4.61 0.35 4.45 0.42 2.083* 0.040 

3. การวัด
และ
ประเมินผล
  

4.63 0.37 4.46 0.46 2.155* 0.034 

4. การ
พัฒนาการ
ใช้สื่อ
เทคโนโลยี
เพื่อ
การศึกษา 

4.65 0.40 4.39 0.59 2.587* 0.011 

รวม 4.63 0.35 4.45 0.45 2.255* 0.027 
*  p < 0.05 

 
จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อ

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ยกเว้นด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ไม่พบความ
แตกต่าง 

6.3 ผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุม่ทวาราวดี จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน ปรากฎดงัตารางที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 การเปรยีบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุม่ทวาราวดีจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน 
 

การ
บริหารงาน
วิชาการ 

ประสบการณ์การท างาน 
F p 

< 5 ปี 5-10 ปี > 10 ปี 

1. การ
พัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษา 

4.66 4.49 4.65 1.781 0.174 

2. การ
พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู ้

4.60 4.45 4.61 2.197 0.166 

3. การวัด
และ
ประเมินผล
  

4.55 4.46 4.63 2.027 0.137 

4. การ
พัฒนาการ
ใช้สื่อ
เทคโนโลยี
เพื่อ
การศึกษา 

4.54 4.52 4.54 0.019 0.982 

รวม 4.59 4.48 4.61 1.258 0.289 
 

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่
แตกต่างกัน เรียงตามลับดังน้ี มากท่ีสุด ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ รองลงมาคือด้าน การวัดและประเมินผล และน้อยที่สุดคือ 
กาพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 
7. อภิปรายผล 

จากสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลตามประเด็นดังน้ี 
7.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  = 4.55, S.D. = 0.40 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงล าดับดังนี้ 
ล าดับที่หนึ่ง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
= 4.58, S.D. = 0.44 ล าดับที่สอง การวัดและประเมินผล มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  = 4.55, S.D. = 0.42 ล าดับที่สาม การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  = 4.53, S.D. = 0.39 
และการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

 = 4.53, S.D. = 0.50 สอดคล้องกับ ฉัตรสุดา อมรชาติ  และ
จารุณี เก้าเอี้ยน [7] ได้ท าการศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอสุคิริน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยนการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ ในระดับมาก ซึ่งบ่งช้ีว่า 
ผู้บริหารมีความตระหนักถึงความส าคัญของงานวิชาการ นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับ ปริศนา สีเงิน [8] ได้ท าการศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด  พบว่า คะแนนเฉลี่ยการบริหารงาน
วิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งบ่งช้ีว่าการบริหารงานวิชาการเป็น
ภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ต้องให้ความส าคัญเป็นล าดับต้นๆ ใน
การบริหารสถานศึกษา 

7.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
บริหารงานวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ทวาราวดี โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคล้องกับ ไกรวัลย์ รัตนะ [9] ได้ท าการศึกษาบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา พบว่า ครูและผู้บริหารที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ปิยะนันต์ อิ่มเรือง และชา
นนท์ เศรษฐแสงศรี [10] ได้ท าการศึกษาการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 3 พบว่า การเปรียบเทียบการบริหารงานจ าแนกตามระดับ
การศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งบ่งช้ีว่า ครูที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี
จะได้รับความรู้ มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์มากขึ้น ท าให้มีมุมมอง
ในงานวิชาการที่กว้างมากกว่า สามารถจ าแนกแยกแยะงานการ
บริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาได้ละเอียดมากขึ้น ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจึง
น้อยกว่าครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี     

7.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี 
จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์
ท างานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ อรวรรณ กฤษ
ดี และวิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม [11] ได้ท าการศึกษาการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบช้ันสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูที่มี
ประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ นฤมล พรหมลัทธิ์ และปทุมพร เปีย
ถนอม [12] ได้ท าการศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ท างาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นจ่อบทบาทของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน ซึ่งบ่งช้ี
ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันส่วนใหญ่ผ่านหลักสูตรการบริหาร
สถานศึกษา ที่ได้เรียนรู้ถึงหลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารงาน 
บริหาร จึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานโดยเฉพาะการ
บริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
8. สรุปผลการวิจัย 

1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่ มีต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามระดับ
การศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ไม่พบความแตกต่าง และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่
มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตาม
ประสบการณ์ พบว่าครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน  

  
9. ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
ผู้ บริหารควรสนับสนุนส่ ง เสริม ให้ครูพัฒนาในเรื่ อ ง

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ต้องให้เทคนิคที่หลากหลายเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและได้องค์
ความรู้ที่ยั่งยืน เพื่อยกคุณภาพผู้เรียน  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาการบริหารงานวิชาการในด้านอื่นๆ ที่มี

ความส าคัญและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพ
ครูผู้สอน และประสิทธิภาพของสถานศึกษา หรือการพัฒนา
รูปแบบการบริ หา รง านวิ ช ากา รในสถานศึกษา ระดั บ
ประถมศึกษา เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบส าหรับการบริหารงาน
วิชาการระดับประถมศึกษาส าหรับสถานศึกษาอื่นๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพกราฟิกด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตของนักเรียนโรงเรียนวัดพระ
ขาว(ประชานุเคราะห์) 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการวาดภาพกราฟิกด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะโดยวิธีการสอนแบบสาธิตพัฒนาขึ้น และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบ
ฝึกทักษะโดยวิธีการสอนแบบสาธิตที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) ระดับช้ัน
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 14 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องการวาดภาพกราฟิก และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติที่ ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะ 
ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.47, S.D. = 0.50) 2) นักเรียนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้นมีทักษะการวาด
ภาพกราฟิกในภาพรวมร้อยละ 85.14 3) นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการวาดภาพกราฟิกด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.55, S.D. = 0.59) 
ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ, การวาดภาพกราฟิก, การสอนแบบสาธิต 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop graphic drawing exercises by demonstration methods of 
students at Wat Phra Khao school (Prachanukroh), 2) to study the results of the development of graphic drawing skills 
through demonstration methods, 3) to compare the learning achievement of the students, and 4) to study the satisfaction 
of the students learning by using exercises through demonstration method. The sample group used in the research was 
14 students of Wat Phra Khao school (Prachanukroh) at primary and secondary level in first semester, academic year 2019 
which obtained from the specific selection according to the research objectives. The research tools were achievement 
test, graphic drawing practice exercises, and satisfaction questionnaire. The statistics used in the research were the mean, 
standard deviation, and t-test. The results of this research revealed that 1) the graphic drawing exercises had overall 
quality at a high level (  = 4.47, S.D. = 0.50), 2) The students studied with the exercises developed had graphic drawing 
skills in overall 85.14%, 3) The students who studied with the graphic drawing exercises had the mean scores were higher 
than before at the significant level of .05, and 4) The student’s satisfaction towards graphic drawing exercises by 
demonstration methods was highest level (  = 4.55, S.D. = 0.59). 
Keywords : Practice Exercises, Graphic Drawing, Demonstration method 
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1. บทน า 
 การพัฒนาการศึกษาถือเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ ปีพุทธศักราช 2542 หมวด 4 
มาตรา 24 กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง [1] การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรูไ้ด้
จากการลงมือกระที่ที่ เรียกว่าการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ 
(Learning By Doing) ได้รับอิสระในการริเริ่มความคิดและลงมือท า
ตามที่คิด แล้วจึงสร้างเป็นองค์ความรู้ขึ้นมา [2]  
 ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและช่วยให้ผู้ เ รียน  
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นนั้นต้องมีการจัดระบบการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างดี รวมทั้งเลือกใช้กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม
เพื่อให้บรรลุถึงจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  กิจกรรมที่ได้เลือกใช้และ
เหมาะสมมากท่ีสุดที่ท าาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์มากที่สุดคือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้แบบฝึกทักษะ 
[3] ในการให้ผู้เรียนได้ท าแบบฝึกทักษะมากๆ นั้น จะช่วยให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการทางการเรียนรู้ในเนื้อหาได้ดีขึ้นก่อให้เกิดความคิดรวบ
ยอดในเนื้อหาสาระของบทเรียนนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ [4] 
นอกจากนั้นแบบฝึกทักษะยังช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เกิดความคล่องแคล่ว และความช านาญตลอดจนเกิด
ความแม่นย าอีกด้วย  
 การสอนแบบสาธิต เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการแสดงหรือ
ท าสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตดู แล้วให้ผู้เรียน
ซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรู้ที่ [5] วิธีสอนแบบสาธิตจึงเป็น
การสอนที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลางเพราะผู้สอนเป็นผู้วางแผน
ด าเนินการและลงมือปฏิบัติผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมบา้งเล็กนอ้ยวิธีสอน
แบบนี้จึงเหมาะส าหรับจุดประสงค์การสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนเห็น
ขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น วิชาพลศึกษาศิลปศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ 
วิชาในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพเป็นต้น [6] 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 [7]  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ จึงได้ก าหนด
สมรรถนะหลักที่ส าคัญของผู้เรียนไว้ 5 ด้านเพื่อเป็นจุดเน้นในการ
พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) ความสามารถ
ในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5)ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
ต น เ อ ง แ ล ะ สั ง ค ม  ใ น ด้ า น ก า ร เ รี ย น รู้  ก า ร สื่ อ ส า ร  
การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมี
คุณธรรม สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนโรงเรียนวัดพระขาว
(ประชานุเคราะห์) ในการพัฒนาด้านการออกแบบภาพกราฟิกด้วย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งภาพกราฟิกเป็นแนวทางในการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่

ท าให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร อีกทั้งยัง
เป็นสื่อหน่ึงที่ใช้แทนค าพูดหรือตัวอักษรได้ 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของพัฒนา
ผู้เรียนให้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสอดคล้องกับความ
สนใจของผู้เรียนในการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบภาพกราฟิก 
จึงได้น ารูปแบบการสอบแบบสาธิตและใช้แบบฝึกทักษะเป็น
เครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลผู้เรียนมีทักษะการออกแบบภาพกราฟิกและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น จึงได้ท าวิจัยเรื่องนี้เพื่อ
ประโยชน์ส าหรับการศึกษาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพกราฟิกด้วยวิธีการสอน
แบบสาธิตของนักเรียนโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)  
2.2 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการวาดภาพกราฟิกด้วยวิธีการ
สอนแบบสาธิตที่พัฒนาขึ้น 
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วย
แบบฝึกทักษะโดยวิธีการสอนแบบสาธิตที่พัฒนาขึ้น 
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
โดยวิธีการสอนแบบสาธิตที่พัฒนาขึ้น 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) 
ระดับช้ันประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 282 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) 
ระดับช้ันประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 โดยการเลือกแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นนักเรียนที่มีความรู้
พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์โดยได้รับการรับรองจากครูที่ปรึกษา 
และมีความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการตามวันและเวลาที่
ก าหนด โดยผู้วิจัยได้ประกาศรับสมัครนักเรียนที่ป้ายประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียน เป็นเวลา 15 วัน ได้นักเรียนที่มีคุณบัติตามที่ก าหนด
และสมัครใจเข้าร่วมจ านวน 14 คน  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 
3.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการวาด
ภาพกราฟิกในโปรแกรม Adobe Illustrator เป็นแบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
3.2.2 แบบฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องการวาดภาพกราฟิกในโปรแกรม 
Adobe Illustrator จ านวน 5 ชุด  
3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะและวิธีการ
สอนแบบสาธิต เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาและเวลา ด้านการจัดการเรียนรู้ 
และด้านความพึงพอใจในภาพรวม รวมจ านวนข้อค าถาม 11 ข้อ 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณแ์บบไม่มีโครงสรา้งกับนักเรยีน
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)  เกี่ยวกับความต้องการในการ
พัฒนาทักษะการวาดภาพกราฟกิด้วยคอมพิวเตอร์ 
3.3. 2  การเก็บข้อมูลจากการพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาด
ภาพกราฟิกด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยการวัดความรู้ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรม ระหว่างกิจกรรมโดยการประเมินผลจากแบบฝกึ
ทักษะ และการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การวาดภาพกราฟิกด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต จากนั้นตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมด 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบการสร้างข้อสรุป ตีความ จากการแสดงความคิดเห็นใน
การสัมภาษณ์ที่ได้จากการบันทึก แล้วน าผลที่ได้มาก าหนดประเด็น
ตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรม โดยการใช้สถิติทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว 
(One-sample t-test) 
3.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบฝกึทักษะ และแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพกราฟิกด้วยวิธีการ
สอนแบบสาธิต โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยการพิจารณาค่าของความคิดเห็น
จะเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย [8] ดังนี ้
 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนและ
รายละเอียดของวิธีการด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี ้
4.1 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 
 เป็นจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และความ
สนใจของผู้เรียน เพื่อน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อมูล
พื้นฐานส าหรับเป็นแนวทางในการก าหนดองค์ประกอบและรูปแบบ
ของแผนการจัดการเรียนการสอน โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิดการ
พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 2) ศึกษาทฤษฎีการสอน
แบบสาธิต และ 3) ศึกษาหลักการการพัฒนาแบบฝึกทักษะ 
4.2 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
4.2.1 พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  
20 ข้อ จากนั้นน าเสนอต่อเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ พบว่า แบบทดสอบมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มีค่ามากกว่า .05 ทุกข้อ สามารถน าไปใช้ได้ 

4.2.2 พัฒนาแบบฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องการวาดภาพกราฟิกใน
โปรแกรม Adobe Illustrator ประกอบด้วย 5 ชุด ได้แก่ 1) แบบฝึก
ทักษะการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น 2) แบบฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ 
3) แบบฝึกทักษะการใช้งานแถบเมนู 4) แบบฝึกทักษะการลากเส้น 
และ5) แบบฝึกทักษะการลงสี จากนั้นน าเสนอต่อเช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพ 
4.2.3 พัฒนาแบบสอบถามความพึ งพอใจ ให้ สอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ จากนั้นน าเสนอต่อเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจรายการประเมินกับ
วัตถุประสงค์ พบว่า แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
สามารถน าไปใช้ได้ 
 
4.3 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองและศึกษาผลการใช้ 
 จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนโรงเรียนวัดพระขาว(ประชา 
นุเคราะห์) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 14 คน โดยมีขั้นตอนการจัด
กิจกรรม ดังน้ี 
4.3.1 ทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
4.3.2 ครูอธิบายขั้นตอนการสอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับ
นักเรียนให้ตั้งใจสังเกตการสาธิต มีส่วนร่วมในการสาธิตอย่างทั่วถึง 
4.3.3 ครูใช้วิธีการบรรยายประกอบการสาธิตตามล าดับขั้นตอน 
การใช้งานโปรแกรมตามขั้นตอนที่ครูก าหนดไว้ในแผนการสอน  
ในระหว่างการสาธิตครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แล้วให้ค าแนะน า 
4.3.4 ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติตามแบบฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้น
ทีละแบบฝึกทักษะ ครูคอยให้ค าแนะน ากับนักเรียนอย่างทั่วถึง เมื่อ
เสร็จสิ้นแต่ละแบบฝึกทักษะแล้ว ครูประเมินผลการปฏิบัติเป็น
รายบุคคล และให้ข้อเสนอแนะ 
4.3.5 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปการเรียนรู้ หลังจากการ
สาธิตแล้ว 
4.3.6 ทดสอบความรู้หลังเรียน 
4.3.7 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าทดสอบที เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
วัดความรู้ก่อนและหลังเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียน 
 
5. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี ้
5.1 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพกราฟิกด้วยวิธีการ
สอนแบบสาธิต ได้ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 
1. แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม
เบื้องต้น  

4.42 0.50 มาก 

2. แบบฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ  4.51 0.51 มากที่สุด 
3. แบบฝึกทักษะการใช้งานแถบเมนู  4.49 0.51 มาก 
4. แบบฝึกทักษะการลากเส้น 4.47 0.50 มาก 
5. แบบฝึกทักษะการลงสี 4.47 0.50 มาก 

ภาพรวมการประเมิน 4.47 0.50 มาก 
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  จากตารางที่ 1 พบว่า แบบฝึกทักษะการวาดภาพกราฟิก
ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตที่พัฒนาขึ้น ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คนมี
ความคิดเห็นว่ามีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.47, S.D. 
= 0.50) เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด 
5.2 ผลการพัฒนาทักษะการวาดภาพกราฟิกด้วยวิธีการสอนแบบ
สาธิต ได้ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการพัฒนาทักษะการวาดภาพกราฟิก 

รายการปฏิบัติ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
1. แบบฝึกทักษะการใช้
งานโปรแกรมเบื้องต้น  

10 8.71 87.14 

2. แบบฝึกทักษะการใช้
เครื่องมือ  

10 8.43 84.29 

3. แบบฝึกทักษะการใช้
งานแถบเมนู  

10 8.21 82.14 

4. แ บ บ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร
ลากเส้น 

10 8.79 87.86 

5. แบบฝึกทักษะการลงสี 10 8.43 84.29 
ภาพรวม 50 42.36 85.14 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนด้วยกิจกรรมที่
พัฒนาขึ้นแล้วปฏิบัติตามแบบฝึกทักษะ จ านวน 5 แบบฝึกทักษะ 
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 8.21-8.79 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.14-
87.86 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 
 
5.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
โดยวิธีการสอนแบบสาธิต ได้ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
การทดสอบ คะแนนเต็ม  S.D. t p 
ก่อนเรียน 20 10.14 1.61 

14.23 .000* 
หลังเรียน 20 17.14 1.23 

*p < .05 t(.05, df 13) t = 1.77 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะโดย
วิธีการสอนแบบสาธิต มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.14 จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.14 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
5.4 ผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะและวิธีการ
สอนแบบสาธิต ได้ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 ผลความพึงพอใจของนักเรียน 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 
1. ด้านเนื้อหาและเวลา 4.48 0.63 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดการเรียนรู ้ 4.57 0.59 มากที่สุด 
3. ด้านความพึงพอใจในภาพรวม 4.64 0.50 มากที่สุด 

ภาพรวมการประเมิน 4.55 0.59 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.55, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านเนื้อหาและเวลา นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.48, S.D. = 0.63) ด้านการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.57, S.D. = 0.59) และ
ด้านความพึงพอใจในภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด (  = 4.64, S.D. = 0.50) 
 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพกราฟิกด้วยวิธีการสอน
แบบสาธิตของนักเรียนโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ดังนี ้
 1. แบบฝึกทักษะการวาดภาพกราฟิกด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต
ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด ทั้งนี้
เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และ
ความสนใจของผู้เรียน เพื่อน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อมูล
พื้นฐานส าหรับเป็นแนวทางในการก าหนดองค์ประกอบและรูปแบบ
ของแผนการจัดการเรียนการสอนจากนั้นน าไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพและให้ค าแนะน า แล้วน าไปปรับปรุงให้เหมาะสม
ก่อนน าไปประเมินคุณภาพก่อนน าไปใช้ อีกทั้งแบบฝึกทักษะมีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาของแบบฝึกทักษะเป็นไป
ตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก มีการพิมพ์ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์มีภาพประกอบรูปเล่มสวยงามเหมาะกับการน าไปใช้ 
สอดคล้องกับกอบกาญจน์ และพรรณราย [9] ที่กล่าวว่าแบบฝึก
ทักษะควรมีหลายรูปแบบที่น่าสนใจและจูงใจนักเรียนให้อยากท า
และให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญ และใช้ 
หลักการเร้าความสนใจโดยการใช้แบบฝกึหลาย ๆ ชนิด จึงนับว่าเป็น
เครื่องมือส าคัญที่ครูสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
น าไปสู่จุดหมายได้ 
 2. นักเรียนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการวาดภาพกราฟิกด้วย
วิธีการสอนแบบสาธิตกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น  มีทักษะการวาด
ภาพกราฟิก คิดเป็นร้อยละ 85.14 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 
ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึกทักษะเป็นสื่อท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะภายหลังที่
นักเรียนได้เรียนเนื้อหาจากแบบเรียนปกติแล้ว แบบฝึกทักษะจะท า
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในสิ่งที่เรียนมากขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิรม [10] ที่ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะที่มี
ขนาดพอเหมาะ มีภาพประกอบ สีสันสวยงามท าให้น่าสนใจมี
ตัวอย่างที่ ชัดเจนเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ปฏิบัติตาม และมี
กิจกรรมที่ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้วยตนเอง 
สามารถฝึกฝนจากแบบฝึกทักษะที่มีหลากหลายจนเกิดความช านาญ 
ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเพิ่มสู่งขึ้น สอดคล้องกับทิศนา 
[5] ที่กล่าวว่า การฝึกฝนมาก ๆ ให้นักเรียนเข้าใจจะท าให้นักเรียน
เกิดเป็นทักษะ และความคงทนในการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถ
เชื่อมโยงไปใช้ได้โดยอัตโนมัติ 
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 3.  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะโดยวิธีการสอนแบบสาธิต 
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึกทักษะมีเนื้อหาถูกจัดไว้เพียงส่วนละ
ไม่มาก ช่วยท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ดีขึ้น มีโอกาสได้ทบทวน
หลายครั้ง นอกจากน้ันการเรียนการสอนแบบสาธิตเป็นการสอนทีย่ดึ
ผู้สอนเป็นศูนย์กลางที่เน้นการแสดงหรือกระท าให้ดูเป็นตัวอย่าง
พร้อมๆ กับการอธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงในเชิง
รูปธรรม ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอน
การสาธิตนั้น ๆ [11] ผู้สอนต้องมีการวางแผนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ วิธีสอนแบบนี้จึงเหมาะส าหรับจุดประสงค์การ
สอนที่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนการปฏิบัติ นอกจากนั้นแบบฝึก
ทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามอัตรา
การเรียนของตนเอง ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้รับผลส าเรจ็มากขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของภัททิยะ และคณะ [12] ที่ได้จัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่อง การจ าลองความคิด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
 4. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการวาดภาพกราฟิกด้วย
วิธีการสอนแบบสาธิตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด สูงกว่าสมมติฐานที่ก าหนด ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้พัฒนาแบบ
ฝึกทักษะให้มีคุณภาพก่อนการน าไปใช้ และจัดการเรียนการสอน
แบบสาธิตท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในด้านเนื้อหา รวมทั้งยังมี
กิจกรรมการฝึกหลากหลายรูปแบบเพื่อเร้าความสนใจและไม่เบื่อ
หน่าย ระหว่างที่นักเรียนฝึกปฏิบัติยังได้รับค าแนะน าและการดูแล
อย่างใกล้ชิดจากครู ท าให้ให้นักเรียนไม่มีความกังวล และความสงสัย
ในระหว่างการฝึกปฏิบัติ และที่ส าคัญยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดศ้ึกษา
ดว้ยตนเอง และตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนในด้านความ
พร้อม ความต้องการ และระดับความสามารถของนักเรียนอีกด้วย 
ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอนด้วย
แบบฝึกทักษะการวาดภาพกราฟิกด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต 
  
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
7.1.1 ก่อนการใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพกราฟิกด้วยวิธีการสอน
แบบสาธิต ครูต้องอธิบาย ช้ีแจง ให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติ
ตามแบบฝึกทักษะ คอยดูแลเอาใจใส่ ให้ความสนใจให้ค าแนะน า 
และให้การเสริมแรงให้กับนักเรียนอย่างใกล้ชิด จะส่งผลให้นักเรียน
ท าาแบบฝึกทักษะด้วยความตั้งใจและเต็มความสามารถของตนเอง 
7.1.2 การจัดเรียนการสอนแบบสาธิตครูควรจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน เช่น การติดตั้งเครื่องฉายภาพ และฉากรับภาพ ให้นักเรียน
เห็นการสาธิตของครูได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถมองเห็น
กระบวนการสาธิตได้อย่างชัดเจน 
7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
7.2.1 นอกจากศึกษาคุณภาพของแบบฝึกทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
ควรทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเพื่อให้มั่นใจว่าแบบฝึก
ทักษะมีประสิทธิภาพในการช่วยให้นักเรียนมีทักษะและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ได้จริง 

7.2.2 ควรพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพกราฟิกด้วยการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อหาแนวทางที่หลากหลายในการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
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ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ 
เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  
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บทคัดย่อ 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ปีการศึกษา 
2558-2561 มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะสาระแรงและการเคลื่อนที่  จึงได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่
แนวตรง (2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม จ านวน 32 คน ขั้นตอนด าเนินการวิจัย  ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ข้อ ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนว
ตรง ท่ีผ่านการหาประสิทธิภาพ E1/E2 ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน เปรียบเทียบผลก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้ t-test dependent และประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
 
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน,การเคลื่อนที่แนวตรง,ความพึงพอใจ,รายวิชาฟสิิกส์ 
 

Abstract 
 From the result of the Ordinary National Educational Test (O-NET) of mathayomsuksa 6 students at 
Wangtakien Witthayakhom School in 2015-2018, which is likely to decrease. Especially in terms of force and movement. 
The construction of learning activity sets has the objectives of (1) To compare the learning achievement before and 
after learning by using the Physics learning activity package to develop learning achievement on linear motion (2) to 
study the satisfaction of students with learning activity packages in Physics on linear motion. The samples used in this 
study were 32 mathayomsuksa 4 room 1 students in Wangtakien Witthayakhom School. The research instrument was 
pre-test by using the learning achievement test with multiple choice 20 total by using the Physics learning activity 
package to develop learning achievement on linear motion which was find the efficiency E1/E2 by using post-test the 
same pre-test to compare the result pre-test and post-test by t-test dependent and the assessment for saticfaction. 
The data analysis are average and standard deviation The research found that (1) Physics learning achievement of 
mathayomsuksa 4 students on linear motion after learning  by using a learning activity package to develop physics 
learning achievement on linear motion had higher than before received learning with statistical significance at the level 
of .05 (2) the satisfaction of  students with learning physics after learning by using physical learning activity package on 
linear motion at a high level which has an average of 4.09. 
 
Keywords : learning activity package, learning achievement, linear motion, satisfaction, Physics 
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1. บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วย
ตนเองมากที่สุด เพื่อให้ได้ทั้งกระบวนการและความรู้ จากวิธีการ
สังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วน าผลที่ได้มาจัดระบบ
เป็นหลักการ แนวคิด  และองค์ความรู้  รายวิชาฟิ สิ กส์ เป็ น
วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาธรรมชาติของสิ่งไม่มีชีวิต การจัดการ
เรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือ
ป ฏิ บั ติ ด้ วย ตน เอ ง  เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น เกิ ด ก าร เรี ย น รู้ โด ยต ร ง
(กระทรวงศึกษาธิการ,2560) [1] 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์
ของโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่เรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์อยู่ในเกณฑ์ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ปีการศึกษา 2558 - 2561 ที่มี
แนวโน้มลดลง โดยเฉพาะสาระแรงและการเคลื่อนที่ ที่มีคะแนน
เฉลี่ย 24.66 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์กร
มหาชน), 2561) [13] ซึ่งถือว่าเป็นค่าคะแนนที่อยู่ในระดับต่ ากว่า
ร้อยละ 50 จึงสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่องการ
เคลื่อนที่แนวตรงขึ้น ผ่านการศึกษาความหมายเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม พบว่า การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม เป็นการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา และได้ปฏิบัติกิจกรรม
จากชุดกิจกรรมตามความสามารถของแต่ละบุคคล ท าให้ไม่เบื่อ
หน่ายในการเรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างแท้จริง (นง
ลักษณ์ แก้วมาลา, 2547) [7] ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียน
เกิดความคิดรวบยอดนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ส่งผลให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ตามทฤษฎีกรวย
ประสบการณ์ของเอ็ดการ์เดล (Edgar Dale) 
 ดังนั้น การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง 
การเคลื่อนที่แนวตรง จะช่วยกระตุ้นและสร้างความเข้าใจให้กับ
นักเรียน ช่วยให้เกิดประสบการณ์ร่วมกันในวิชาที่เรียน ช่วยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ฝึกประสบการณ์ตรง
ส่งผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และยังกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดความคิดสร้างสรรค์จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งสามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการ
เรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้รายวิชาฟิสิกส ์เรื่อง การเคลื่อนที่
แนวตรง  
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย  
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง สูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
อยู่ในระดับมาก 

 
4. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2551) [15] 
เป็นนวัตกรรมที่ครูใช้ประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ผู้เรียนศึกษาและใช้สื่อต่าง ๆ ในชุดการเรียนการสอนที่ผู้สอนสร้าง
ขึ้น ชุดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบของการสื่อสารระหว่างผู้สอน
และผู้เรียนซึ่งประกอบด้วยค าแนะน าให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างมีขั้นตอนที่เป็นระบบชัดเจน จนกระทั่งนักเรียนสามารถบรรลุ
ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาชุดการเรียนการ
สอนด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นเพียงที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า ซึ่งในชุด
การเรียนการสอนนั้นประกอบไปด้วย สื่อ อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล 

การหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (ชัยยงค์  พรหม
วงศ์,2556) [6] การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง การ
น าชุดการสอนไปทดลองใช้ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ เพื่อน าข้อมูลมา
ปรับปรุงและน าไปทดลองใช้จริง ประสิทธิภาพของชุดการสอนจะ
ก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่พึงพอใจ  โดยถือว่าชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น
จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 หมายความว่า 
จ านวนนักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80  

เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 80/80 หมายถึง 
เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดจากการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตามชุดกิจกรรม
และการท าแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละชุดกิจกรรม มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 80  

80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

มีขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. ทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่างที่

เรียกว่า แบบรายบุคคล หรือ 1:1 หมายถึง ทดลองใช้นวัตกรรมกับ
นักเรียน 3 คน ที่ประกอบด้วย กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน 
ได้มาโดยวิธีการสุ่ม แล้วค านวณหา E1 /E2 แล้วน ามาปรับปรุง 

2. ทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่างที่
เรียกว่าแบบกลุ่มย่อย หรือ 1:3 หมายถึง ทดลองใช้นวัตกรรมกับ
นักเรียน 9 คน ที่ประกอบด้วย กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน 
ได้มาโดยวิธีการสุ่ม คละกันในจ านวนเท่า ๆ กัน แล้วค านวณหา 
E1/E2 แล้วน ามาปรับปรุง 
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3. ทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
ใหญ่ที่เรียกว่าภาคสนาม หมายถึง ทดลองใช้นวัตกรรมกับนักเรียน 
จ านวน 30 คน แล้วค านวณหา E1/E2 แล้วน าผลการวิเคราะห์เทียบ
กับเกณฑ์ ถ้าต่ ากว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 2.5 ก็ยอมรับได้ 

แผนการจัดการเรียนรู้  (ชนาธิป พรกุล , 2552) [4] กล่าวว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เขียนไว้ล่วงหน้า ท าให้ผู้สอนมีความพร้อม และมั่นใจว่าสามารถ
สอนได้บรรลุจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้และด าเนินการสอนได้ราบลื่น 
โดยแผนการจัดการเรียนรู้ (วิมลรัตน์ สุนทรวิโรจน์, 2553) [12] เป็น
แผนการจัดกิจกรรมการเรียน การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อการ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ในหลักสูตร หรือกล่าวอีกนัยนึงได้ว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้เป็นแผนที่จัดท าขึ้นจากคู่มือครู หรือแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ของกรมวิชาการ ท าให้ผู้จัดการเรียนรู้ทราบว่าจะ
จัดการเรียนรู้เนื้อหาใด เพื่อจุดประสงค์ใด จัดการเรียนรู้อย่างไร ใช้
สื่ออะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใด 

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ไกรฤกษ์ พลพา ,2551) [3] 
กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรมีวิธีการวัดผล และ
ประเมินผลที่หลากหลาย และครอบคลุม เนื้อหา ด้านทักษะ
กระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างมีประมิทธิภาพเต็ม
ศักยภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ โดยการสร้าง
แบบทดสอบ (สุคนธ์  สินธพานนท์, 2551) [9] วัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากการศึกษาชุดการ
เรียนการสอนจบแล้ว 

ความพึงพอใจ (เกตกนก หนูดี ,2553) [2] กล่าวว่า ความพึง
พอใจเป็นลักษณะทางจิต เป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือทัศนคติของ
บุคคลที่มีในเชิงบวก อันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและแรงจูงใจต่อกิจกรรมที่
ท า ซึ่งอารมณ์และความรู้สึกตลอดจนทัศนคติดังกล่าวมีแนวโน้มที่
แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมทางบวก โดยความพึงพอใจในการ
เรียนรู้ (วราวุธ บุตรรัตน์, 2556) [10] หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือ
เจตคติ ความชอบหรือไม่ชอบของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน เป็นการ
ชอบใจในการมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ทางด้าน
เนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน 
และด้านการวัดผลและประเมินผล 

การวัดความพึงพอใจ (สาโรจน์ ไสยสมบัติ, 2534) [14] กล่าวว่า 
ความพึงพอใจเกิดขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการเรียนรู้
ประกอบกับระดับความรู้สึกของนักเรียน ซึ่งความพึงพอใจในการ
เรียนและผลการเรียน จะมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับ กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ปฏิบัตินั้น ท าให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนอง
ความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ   ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะท า
ให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิตมากน้อยเพียงใด นั่นคือสิ่ง ที่ครูผู้สอน
จะค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังนั้นในการวัด ความพึงพอใจในการเรียนรู้
กระท าได้หลายวิธี โดยความพึงพอใจหรือทัศนคติหรือเจตคติ (บุญ
เรียง ขจรศิลป์, 2542) [8] กล่าวว่า เป็นนามธรรมในการแสดงออก
ค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็นการที่จะวัดทัศนคติได้โดยตรงแต่เราสามารถ

วัดทัศนคติได้โดยอ้อมซึ่งจะท าได้โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคล
เหล่านั้นแทน ฉะนั้นการวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตจ ากัดด้วยอาจ
มีความคลาดเคลื่อนเกิดจากบุคคลเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรง
กับความรู้สึกที่แท้จริง ซึ่งความคลาดเคลื่อนนี้อาจเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดาของการวัดทั่ว ๆ ไป โดยเสนอว่าเทคนิคของ Likert เป็น
แบบหนึ่งที่สามารถเทียบสภานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง และ
ได้เพิ่มเติมว่าสามารถวัดทัศนคติได้เกือบทุกเรื่องและให้ค่าเที่ยงตรง
สู ง ซึ่ งสามารถวัด ได้หลายวิธี  ได้ แก่  การสัมภาษณ์  การใช้
แบบสอบถามความคิดเห็น และการใช้แบบส ารวจความรู้สึก 
 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วัชรี อาภรณ์พงษ์ (2550) [11] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่โดยรูปแบบการ
สร้างสรรค์ความรู้ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่โดยรูปแบบ
การสร้างสรรค์ความรู้ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่โดย
รูปแบบการสร้างสรรค์ความรู้ ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่โดยรูปแบบการสร้างสรรค์
ความรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.80/85.56 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่ 
โดยรูปแบบการสร้างสรรค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่โดยรูปแบบการสร้างสรรค์
ความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ปรีชา ฤทธิเดช (2554) [9] ได้ท าการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์แบบสาระบันเทิง ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษา
เจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดกิจกรรมฟิสิกส์แบบสาระบันเทิง ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์แบบสาระบันเทิงหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และจิต
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์แบบสาระบันเทิงหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ชนิตกานต์ ค าวัน (2555) [5] ได้ท าการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพ
และผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาฟิสิกส์ เรื่ องปริมาณ
เวกเตอร์และการเคลื่อนท่ีแนวตรง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง
ปริมาณเวกเตอร์และการเคลื่อนที่แนวตรง และศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเรื่องปริมาณเวกเตอร์และการเคลื่อนที่แนวตรง จัดการ
เรียนรู้โดยการท าการทดลองหาแรงลัพธ์เทียบกับผลการค านวณ
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เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ถูกต้อง ผลการวิจัยพบว่า 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือมีประสิทธิภาพ 82.82/80.67 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

ร่วมมือเรื่องปริมาณเวกเตอร์และการเคลื่อนที่แนวตรงสูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์อยู่ในระดับดี 
 
6. ขอบเขตของการวิจัย 
 6.1 ตัวแปรที่ศึกษา 
  6.1.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 
  6.1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่   
  6.1.2.1 ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างก าร เรี ย น ขอ งนั ก เรี ย น ช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง  
  6.1.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 6.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4/1 ศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัง
ตะเคียนวิทยาคม ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 
ห้องเรียน (32 คน) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) ใช้วิธีการจับสลาก 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกลุ่มทดลองหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง ในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 - 4/3 ศึกษาในแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 42 คน โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ใช้วิธีการ
จับสลาก 
 6.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ,แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 
ประกอบด้วย 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 เรื่องต าแหน่ง ระยะทาง การกระจัด 
ชุดที่  2 เรื่องอัตราเร็ว ความเร็ว ชุดที่  3 เรื่องความเร่ง เป็นชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการใช้ชุด
กิจกรรม สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ใบค าสั่ง แบบทดสอบก่อน
เรียน กิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน ใช้รูปแบบการพัฒนาและการ
หาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ,2556) [6] 
ดังนี ้
 1) ทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนทีแ่นวตรง แบบรายบุคคล 

 2) ทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง แบบกลุ่มย่อย  
 3) ทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง แบบภาคสนาม 
 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด คือ E1/E2 เท่ากับ 80.67/80.83 ดังตารางที่ 1  
 ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง   

 การทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา
ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง แบบรายบุคคล จ านวน 3 คน ค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 67.78/71.67 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ 80/80 จากการสังเกตระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเคลือ่นที่แนว
ตรงพบว่านักเรียนศึกษาข้อมูลแล้วท ากิจกรรมไม่ตรงตามขั้นตอน จึง
ได้น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องเคลื่อนที่แนวตรงไป
ปรับปรุง โดยการเพิ่มค าอธิบายขั้นตอนการท ากิจกรรมให้ละเอียด
มากยิ่งขึ้น มีการยกตัวอย่างขั้นตอนการท ากิจกรรม จากนั้นท าการ
ทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 
จ านวน 9 คน ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 79.26/80.56 พบว่า
ค่าของ E1 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่ ากว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 
2.5 ก็ยอมรับได้  (ชัยยงค์  พรหมวงศ์ ,2556) [6] จากการสังเกต
ระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนที่แนวตรงพบว่าเนื้อหาในชุด
กิจกรรมยังมีบางส่วนที่ท าให้นักเรียนเกิดความสับสน จึงได้น าชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องเคลื่อนท่ีแนวตรงไปปรับปรุง
โดยเพิ่มการสรุปเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายในท้ายบทเรียนท า
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น จากนั้นท าการทดสอบหาค่า
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบภาคสนาม จ านวน 30 
คน  พ บ ว่ าค่ าป ระสิ ท ธิ ภ าพ  E1/E2 เท่ ากั บ  80.67/80.83 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 80/80 สอดคล้องกับทฤษฎี
ของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) [6]  
  E1 ได้มาจาก ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดจากการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตามชุดกิจกรรมและการ
ท าแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละชุดกิจกรรม  
  E2 ได้มาจาก ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่
แนวตรง เป็นการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ัน

 
การ

ทดลอง 

 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนระหวา่ง
เรียน (E1) 

คะแนนเตม็ 30 
คะแนน 

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน (E2) 
คะแนนเตม็ 20 

คะแนน 
คะแนน
เฉลี่ย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
เฉลี่ย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รายบุคคล 
กลุ่มย่อย 
ภาคสนาม 

3 
9 
30 

20.33 
23.78 
24.20 

67.78 
79.26 
80.67 

14.33 
16.11 
16.17 

71.67 
80.56 
80.83 
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มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง วัดจากการ
ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเทียบกับการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
แบบทดสอบที่ใช้คือ แบบทดสอบวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนว
ตรง เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ วิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ ( IOC) ค่าความ
ยากง่ายของข้อสอบ (p) ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ (r) ค่าความ
เชื่อมั่นของข้อสอบ ตามวิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน โดยใช้สูตร KR-
20 ผลการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.78 ซึ่งแปลผลได้ว่าแบบทดสอบมีค่าความเช่ือมั่นมาก 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ ด้าน
สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการ
วัดและประเมินผล และด้านสาระการเรียนรู้ โดยใช้แบบวัดความพึง
พอใจที่มีต่อการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ จ านวน 15 ข้อ ลักษณะของแบบ
วัดความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scaie) มี 
5 ระดับ ข้อความเป็นข้อความทางบวก มีเกณฑ์การตรวจให้คะแนน 
ดังนี ้
  ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง มาก 
  ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง น้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
มีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
 1.00 – 1.49    หมายถึง   ผลการประเมินระดับน้อยที่สุด 
 1.50 – 2.49    หมายถึง   ผลการประเมินระดับน้อย 
 2.50 – 3.49    หมายถึง   ผลการประเมินระดับปานกลาง 
 3.50 – 4.49    หมายถึง   ผลการประเมินระดับมาก 
 4.50 – 5.00    หมายถึง   ผลการประเมินระดับมากที่สุด 
 
7. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ท าการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง เป็นแบบปรนัย 
4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 
32 คน ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุด
กิ จกรรมการเรี ยนรู้ วิ ชาฟิ สิ กส์  เรื่ อ งการ เคลื่ อนที่ แน วตรง 
ประกอบด้วย 3 ชุด ดังนี้ ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ต าแหน่ง ระยะทาง 
การกระจัด รูปแบบกิจกรรมจะใช้แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี ระบุ
ต าแหน่งของจุดเริ่มต้นคือ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม และจุด
สุดท้ายคือสถานที่  ที่นักเรียนสนใจ เพื่อก าหนดจุดในการหา
ระยะทางและการกระจัด ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว 
รูปแบบกิจกรรมคือน าลูกเหล็กกลมมากลิ้งบนรางที่มีเส้นระบุความ
ยาวและน าโทรศัพท์มือถือเข้ามาใช้ในการอัดคลิป VDO เพื่อต้องการ
ทราบค่าของเวลา และน าค่ามาค านวณหาอัตราเร็วและความเร็ว ชุด
กิจกรรมที่  3 เรื่อง ความเร่ง รูปแบบกิจกรรม คือศึกษาค่าการ
แสดงผลจ านวนภาพต่อ 1 วินาที (fpt) เพื่อน ามาใช้ในหารหาค่า
ความเร่งของการเคลื่อนที่ของลูกเหล็กจากคลิป VDO โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ท าการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใช้

ทดสอบก่อนเรียน และให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 
เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ประเมินทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสื่อ
และอุปกรณ์การเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัด
และประเมินผล และด้านสาระการเรียนรู้ จ านวน 15 ข้อ  
 
8. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพ E1 / E2 ค านวณโดยใช้สูตร 
 
  
      (1) 
                        
 
   
 เมื่อ   E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  ∑X คือ ผลรวมของคะแนนของผู้เรียนท่ีไดจ้ากการวดั 
           ระหว่างเรียน 
   A  คือ คะแนนเต็มของแบบวัด        
  N  คือ จ านวนผู้เรียน  
 
 
 
      (2)  
 
  
 เมื่อ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ได้จากคะแนนเฉลี่ยของ 
           การท าแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด 
  ∑F  คือ คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรียน 
  B   คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน  
  N   คือ จ านวนผู้เรียน 
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่องการ
เคลื่อนที่แนวตรง ของกลุ่มตัวอย่าง โดยทดสอบค่า t แบบกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t- test dependent) (สุรศักดิ์ อมร
รัตนศักดิ์และคณะ, 2559) [16]  
 3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วิชา
ฟิสิกส์ โดยใช้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการ
เคลื่อนที่แนวตรง ด้วยค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
9. ผลการวิจัย  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนว
ตรง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 13.09 และคะแนนเฉลี่ยหลังการ
จัดการเรียนรู้เท่ากับ 21.59 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 
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N 

X 

E 

∑ 

 

100 2 x 
B 
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F 

E 

∑ 
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 ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง 

 N 
คะแนน

เต็ม X  S.D. t Sig 

Pre-test 32 30 13.09 2.34 
12.27 .000* 

Post-test 32 30 21.59 2.84 
* มีระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 

เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง หลังการจัดการเรยีนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรยีนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ดังตารางที่ 3 

 

 
 ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรยีนรู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนทีแ่นวตรง   
 

ความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อการจดัการเรียนรู ้

n = 32 
ระดับ อันดับ 

X  S.D. 

1.  ด้านสาระการเรียนรู ้ 3.69 .39 มาก 4 

2.  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 4.17 .37 มาก 2 

3.  ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู ้ 4.28 .23 มาก 1 

4.  ด้านการวัดและประเมินผล 4.02 .38 มาก 3 

โดยภาพรวม 4.09 .20 มาก  

 
10. สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ภายหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การ
เคลื่อนที่แนวตรง สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ หลัง
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง การ 
เคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การ
เคลื่อนที่แนวตรง อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
 
11. อภิปรายผลการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การ
เคลื่อนที่แนวตรง และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนว
ตรง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
 1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของ
นักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 13.09 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 21.59 ดังนั้น ค่าเฉลี่ย
หลังจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่า       

 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง เป็น
ชุดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาและเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งจาก
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น 
เป็นผลมาจากการชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถเรียนได้ด้วยตนเองจนกว่าจะเข้าใจ และ
ผู้เรียนสามารถจดจ าเนื้อหาได้ง่ายขึ้นมากกว่าท่ีเรียนโดยฟังครูผู้สอน
บรรยายเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของไกรฤกษ์ พลพา 
[20] กล่าวว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ฝึกประสบการณ์ตรงส่งผลให้
นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ จนกระทั่งนักเรียนสามารถบรรลุ
ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรี อาภรณ์ 
พงษ์ (2550) [11] และงานวิจัยของ ปรีชา ฤทธิเดช (2554) [9] และ
งานวิจัยของ ชนิตกานต์ ค าวัน (2555) [5] พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียน ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  
 2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  สรุปความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง หลังการจัดการ
เรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การ
เคลื่อนที่แนวตรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09  ทั้งนี้
เนื่องจาก เมื่อครูจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง เป็นการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นการท ากิจกรรม ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ
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สนุกสนานกับการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของสาโรจน์ ไสย
สมบัติ [14]กล่าวว่า การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิด
ความพึงพอใจในการเรียนเพราะกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย และจิตใจส่งเสริมให้เกิด
ความพึงพอใจในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก  จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วัชรี อาภรณ์พงษ์ (2550) [11] พบว่า ความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 
12. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่ งอาจเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 
และการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
  
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1. ในการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่องการ
เคลื่อนที่แนวตรง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาใช้ครูควร
ศึกษาขั้นตอนในการใช้ให้เข้าใจ ควรวางแผน ก าหนดกิจกรรมฝึกให้
แน่นอน ท าการฝึกอย่างต่อเนื่องล าสม่ าเสมอ การสร้างชุดกิจกรรม
ต้องน่าสนใจ และมีหลายรูปแบบเพ่ือให้นักเรียนสนใจท่ีจะเรียนรู้ 
  2. ครูควรเตรียมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี มีความ
แม่นย าในเนื้อหาและการจัดกิจกรรม มีการทดลองปฏิบัติกิจกรรม
จริง เพื่อให้ทราบปัญหาหรือข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในห้องเรียน 
เป็นการเตรียมแก้ไขและปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมและเกิด
ปัญหาน้อยที่สุด 
  3. ควรอธิบายกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ เพื่อให้
นักเรียนได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการท ากิจกรรมที่ถูกต้อง  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
  1. ควรมีการเปรียบเทียบระหว่างการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงกับเทคนิค
วิธีสอนอื่น ๆ ในเนื้อหาและในช้ันเรียนเดียวกัน 
  2. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นให้
แพร่หลายในระดับช้ันต่าง ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมต่อการพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2  
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บทคัดย่อ 
   จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง คลื่น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางกะปิ ปี
การศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า จึงสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
เรื่อง คลื่น ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) เรื่อง คลื่น (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
5/6 ภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวน 46 คน ด าเนินการวิจัย ดังนี้ ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่น 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อกับกลุ่มตัวอย่าง ด าเนินการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น ที่ผ่านการทดสอบ
หาประสิทธิภาพ E1/E2 ท าแบบทดสอบหลังเรียน และเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test dependent และ
ประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สามารถน าไปใช้กับวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน, คลื่น, วิทยาศาสตร์กายภาพ 2,  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract 
   From the study in the past on wave learning achievement, it was found that it was rather low.Therefore, the 
researcher created the Computer Assisted Instruction (CAI) on Waves. The objective of this research is to (1) develop 
computer assisted instruction (CAI) on the efficiency wave according to the standard 75/75 (2) To compare the 
achievement before and after studying with the computer assisted instruction (CAI) on Waves (3) To study the 
satisfaction with the Computer Assisted Instruction (CAI) on waves. The samples were 46 mathayomsuksa 5/6 students 
in the semester 1/2019. The research process is as follows: take the pretest before studying by using the 4 multiple-
choice learning achievement tests, consisting of 20 items. Then, using computer assisted instruction (CAI) on waves that 
have been tested for efficiency E1/E2. Next, take the posttest. After that, compare the pretest and posttest results by  
t-test. Finally, conducting a questionnaire for satisfaction with computer assisted instruction (CAI). Analyze the data by 
using mean, standard deviation. The results showed that (1) the efficiency of the computer assisted instruction (CAI) was 
in accordance with the standard 75/75. (2) Learning achievement after learning was higher than before learning at the 
statistical significance of .05 and (3) The satisfaction with CAI in all aspects of the wave was at 3.53. Therefore, the 
computer assisted instruction (CAI) can be applied to Physical Science 2 to improve student learning achievement. 
Key words : Computer Assisted Instruction, Wave, Physical Science 2, Learning Achievement 
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1. บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมปัจจุบันและอนาคต 
เพราะวิทยาศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับทุกคน ทั้งในชีวิตประจ าวันและ
การท างานในอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้
และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและ
การท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสาน
กับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ ช่วยให้มนุษย์ ได้พัฒนาวิธี
คิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มี
ทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ กระทรวงศึกษาธิการ [1] อย่างไรก็ตาม
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มี
ทฤษฎีเนื้อหามากมายและการจัดการเรียนการสอนยังใช้การสอน
แบบครูเป็นผู้บรรยาย จึงท าให้ผู้เรียนเกิดความสับสนในเนื้อหา เกิด
ความเบื่อหน่ายในการเรียนและยังมีปัจจัยอีกอย่างที่ส่งผลให้การจัด
การศึกษาไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เช่น การขาดแคลนบุคลากร
ด้านการศึกษา นักเรียนขาดโอกาสในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
การขาดแคลนสื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา และปัจจัยอื่นๆ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องหาวิธีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน วิธีการหนึ่งที่
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ การปรับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบใหม่ให้สอดคล้องกับปัญหา 
โดยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สื่อการเรียนการสอนนับว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ได้หรือผู้เรียนเป็นส าคัญ สื่อการเรียนการสอน
ประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเองนับว่าเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ทั้งนี้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
คุณสมบัติในการน าเสนอแบบสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ด้วย
คอมพิวเตอร์ และการเรียนที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเป็น
การเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ผู้เรียน 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง 
คลื่น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 โรง เรียนบางกะปิ  ปี
การศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า จึงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางกะปิ เพื่อสิ่งที่ได้จาก
การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนและการ
จัดการเรียนรู้ในบทเรียนอื่น ๆ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ให้เกิดผลใน
เชิ งบวกกับผู้ เรี ยนต่ อ ไป  ซึ่ งในการศึ กษาครั้ งนี้ ใช้บท เรี ยน
คอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน  เป็ นสื่ อ ในการน าเสนอเนื้ อหา และ
แบบทดสอบโดยมีการตอบโต้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลา 
สามารถแสดงผลตอบกลับได้ทันที ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการสอน นักเรียนได้มีเวลาใน
การท ากิจกรรมการเรียนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น ให้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น   
 3. เพื่ อศึกษาความพึ งพอใจของนัก เรียน ที่ มี ต่ อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น  
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
      1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น ที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) เรื่อง คลื่น อยู่ในระดับมาก 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        4.1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนบางกะปิ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 125 คน   
    4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ของโรงเรียนบางกะปิ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 46 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 

     4.1.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกลุ่มทดลองหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่นในการวิจัยครั้งนี้ 
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 - 5/5 ของโรงเรียนบางกะปิ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย 
 4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
        4.2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น 
        4.2.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่    
           4.2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ 2 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
  4.2.2.2 ความพึ งพอใจของนั ก เรี ยนต่ อบ ท เรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น 
 4.3 เครื่องมือท่ีใช้ ประกอบด้วย 
 4.3.1  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น 
 4.3.2  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น 
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       4.3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 เรื่อง คลื่น  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย 20 ข้อ 4 ตัวเลือก 
         4.3.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น 
  
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คลื่น วิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 ได้ก าหนดขั้นตอนวิธีการด าเนินการ ดังนี้
 5.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น 
วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 ประกอบด้วย 5 บทเรียน คือ บทเรียน
ที่  1 เรื่ อ ง  คลื่ น และป ระ เภทของคลื่ น  บ ท เรี ยนที่  2 เรื่ อ ง 
องค์ประกอบของคลื่น บทเรียนท่ี 3 เรื่อง การสะท้อนและการหักเห 
บทเรียนที่ 4 เรื่อง การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน บทเรียนที่ 5 
เรื่อง ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) ที่ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ วิธีการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรม แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน ใช้รูปแบบการพัฒนาและการหาค่ า
ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของ ชัยยงค์ พรหมวงศ ์[2] ดังนี ้
 1) ทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) เรื่อง คลื่น แบบ 1 : 1 : 1  (3 คน) 
 2) ทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) เรื่อง คลื่น แบบ 3 : 3 : 3 (9 คน) 
 3) ทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) เรื่อง คลื่น แบบ 10 : 10 : 10 (30 คน) 
  E1 ได้มาจาก คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของคะแนนระหว่าง
เรียนที่ได้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และการทดสอบ
หลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) คิดเป็นร้อยละ 75 
  E2 ได้มาจาก ค่าร้อยละของคะแนนการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่น ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) คิดเป็นร้อยละ 75 
 5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 5.2.1 ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
ข้อสอบที่ดีเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และศึกษาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (IOC) วิเคราะห์หาค่า
ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบ จากนั้นด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จ านวนทั้งหมด 40 ข้อ ลักษณะของข้อสอบเป็นปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
 5.2.2 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอ
ต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาแบบทดสอบรายข้อกับ
วัตถุประสงค์ จากน้ันน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.5 เป็นต้นไป จากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่ม
ทดลอง แล้วน าผลเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบต่อไป 
  5.2.3 น าคะแนนมาวิเคราะห์ หาค่าความยากง่าย ค่า
อ านาจจ าแนก ของข้อสอบคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายตั้งแต่ 
0.20 -.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 -1.00  มนต์ชัย เทียน
ทอง [3] โดยเลือกข้อสอบท่ีได้เกณฑ์ตามมาตรฐานไว้จ านวนท้ังหมด 
20 ข้อ 
  5.2.4 หาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ค านวณโดยใช้ KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 
(Kuder Richardson Reliability) ทั้ งฉบั บ มี ค่ า เท่ ากั บ  0.83 มี
คุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  5.2.5 พิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป 
 5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ ด าเนินการสร้าง ดังนี้ 
       แบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบไปด้วย 5 ด้าน คือ 
ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ ด้านการออกแบบระบบการเรียนการ
สอนและการใช้ภาษา ด้านการออกแบบจอภาพและสวนประกอบ 
ดานมัลติมีเดีย ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและแบบทดสอบ  
และด้านการจัดการบทเรียน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น จ านวน 25 ข้อ 
ลักษณะของแบบวัดความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) มี 5 ระดับ ข้อความเป็นข้อความทางบวก มีเกณฑ์
การตรวจให้คะแนน ดังนี้ 
 ระดับ 5      หมายถึง      มากที่สุด 
 ระดับ 4     หมายถงึ      มาก 
 ระดับ 3     หมายถึง      ปานกลาง 
 ระดับ 2      หมายถึง      น้อย 
 ระดับ 1      หมายถงึ      น้อยที่สุด 
มีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
1.00 – 1.49   หมายถึง    ผลการประเมินระดับน้อยที่สุด 
1.50 – 2.49   หมายถึง    ผลการประเมินระดับน้อย 
2.50 – 3.49   หมายถึง    ผลการประเมินระดับปานกลาง 
3.50 – 4.49   หมายถึง    ผลการประเมินระดับมาก 
4.50 – 5.00   หมายถึง    ผลก ารป ระ เมิ น ระดั บ ม ากที่ สุ ด 
 5.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ท าการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง คลื่น วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 กับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 46 คน ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 เรื่อง คลื่น ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง คลื่น ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท า
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ ด้านการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนและการใช้ภาษา ด้านการออกแบบ
จอภาพและสวนประกอบดานมัลติมีเดีย ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอนและแบบทดสอบ และด้านการจัดการบทเรียน จ านวน 25 ข้อ 
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 5.5 การวิเคราะห์ผลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
         5.5.1 การวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการหา
ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม IOC ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจ
จ าแนก และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใช้วิธีการของ คูเดอร์ 
- ริชาร์ดสัน KR-20 
 5.5.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และ
หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ [4] 
          5.5.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างระหว่าง
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
ด้วยค่าทางสถิติ t – test (dependent sample) นัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 บุญชม  ศรีสะอาด [5] 
 
6. ผลการวิจัย  
     6.1 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
เรื่อง คลื่น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย
ค่า E1/E2 เท่ากับ 78.73/77.83 แสดงผลดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น  

 
 

การ
ทดลอง 

 
 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนระหว่าง 
เรียน (E1) 
คะแนนเต็ม 
50 คะแนน 

คะแนนทดสอบ 
หลังเรียน (E2) 

คะแนนเต็ม  
20 คะแนน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รายบุคคล 
กลุ่มย่อย 
ภาคสนาม 

3 
9 
30 

36.33 
38.44 
39.37 

72.67 
76.89 
78.73 

14.67 
14.89 
15.57 

73.33 
74.44 
77.83 

 6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 เรื่อง คลื่น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.50 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 15.22 แสดงผลดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 เรื่อง คลื่น ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 

ผล 
สัมฤทธิ ์

n 
คะแนน

เต็ม �̅� S.D. ค่า t Sig. 

หลังเรียน 46 20 15.22 1.55 
47.87 .000* 

ก่อนเรียน 46 20 5.50 1.21 
 * มีระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 6.3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น สอบถามความพึงพอใจ 5 

ด้านพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 
แสดงผลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น  
ความพึงพอใจทีม่ีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) �̅� . .S D  ระดับ อันดับ 

1. ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ 3.55 0.54 มาก 2 

2. ด้านการออกแบบระบบการ
เรียนการสอนและการใชภาษา 

3.58 0.55 มาก 1 

3. ด้านการออกแบบจอภาพ
และสวนประกอบดานมัลติมเีดีย 

3.54 0.54 มาก 3 

4. ด้านกิจกรรมการเรียน 
การสอนและแบบทดสอบ 

3.53 0.52 มาก 4 

5. ดา้นการจัดการบทเรยีน 3.44 0.52 มาก 5 

โดยภาพรวม 3.53 0.54 มาก  
 
7. อภิปรายผล  
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 เรื่อง คลื่น และศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
 7.1 ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง 
คลื่น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.73/77.83 มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75 ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนครั้งนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น มีการ
ออกแบบบทเรียนตามรูปแบบการสอน ADDIE Model McGriff, 
Steven J [6] ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ 2) 
การออกแบบ 3) การพัฒนา4) การน าไปใช้ 5) การประเมินผล ได้ยึด
เป็นแนวทางในการออกแบบ ประกอบกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่สร้างขึ้นเป็นบทเรียนที่มีการออกแบบผสมผสานทั้ง รูปภาพ 
กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และข้อความ เพื่อเร้าความสนใจของ
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสนใจอยากที่จะเรียนรู้ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย
สนุกสนานไปกับการเรียนการสอนซึง่สอดคลอ้งกับสุปรีชา สอนสาระ 
[7] กล่าวว่า การน าเสนอสื่อประสมอันได้แก่ข้อความ ภาพนิ่ง 
กราฟิก แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อ
ถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการ
สอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
และกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบพร้อมท้ังการได้รับผลป้อนกลับ 
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นนี้ ผ่านการหาคุณภาพ
โดยผู้ เช่ียวชาญ ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้มี
ประสิทธิภาพ 
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 7.2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น พบว่าค่าเฉลี่ย
ก่อนเรียน เท่ากับ 5.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.21 และค่าเฉลี่ย
หลังเรียน เท่ากับ 15.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.55 คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็น
ผลเนื่องมาจากการน าเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 ไป
พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  ใน
กระบวนการสร้างบทเรียนได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ก่อนท่ีจะ
น ามาพัฒนาบทเรียน ในการพัฒนาได้ผสมผสาน รูปภาพ กราฟิกต่าง 
ๆ ข้อความ ให้นักเรียนสนใจและอยากที่จะเรียนรู้ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย 
และสามารถเรียนได้ด้วยตนเองจนกว่าจะเข้าใจ และผู้เรียนสามารถ
จดจ าเนื้อหาได้ง่ายขึ้นมากกว่าที่เรียนโดยฟังครูผู้สอนบรรยายเพียง
อย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุวิทย์ ไวยกุล [8] กล่าวว่า 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าให้ผู้เรียนสามารถได้รับความรู้และโต้ตอบ
ได้อีกทั้งคอมพิวเตอร์ยังใช้ในการบริหารการเรียนการสอน บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนับว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมได้ตลอดเวลา
นับว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได ้
สอดคล้องกับงานวิจัย ของชาญณรงค์ พวงผกา [9] สุรางคนา สานุ
กุล [10] วาสนา ทองดี [11] McCurry [12] และงานวิจัยของ เกรียง
กวินท์ ชูราและภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา [13] พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) 
 7.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น สรุปผลความพึงพอใจของ
ผู้เรียนในภาพรวม ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง และสนุกสนานกับการเรียน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในการด าเนิน
เรื่อง ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความพอใจ ซึ่ งในการ
ออกแบบบทเรียน มีการผสมผสานทั้งภาพ เสียง กราฟิก ตัวอักษร 
เพื่อให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนและอีกทั้งผู้เรียนสามารถศึกษาด้วย
ตนเองได้ตลอดเวลาจนกว่าจะเข้าใจ สอดคล้องกับสุปรีชา สอนสาระ 
[7] กล่าวว่า การน าเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง 
กราฟิก แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อ
ถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการ
สอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
และกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากการมีปฏิสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึง
พอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในครั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรางคนา สานุกุล [10] วาสนา ทองดี 
[11] ชาญณรงค์ พวงผกา [9] และงานวิจัยของ Hess [14] 
 
 
 

8. สรุปผลการวิจัย 
     8.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง 
คลื่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบางกะปิ ท่ีสร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75   
    8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง คลื่น ภายหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น 
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
    8.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  (CAI) เรื่ อ ง คลื่ น  ห ลั งการจั ดการเรียนรู้ ด้ วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น อยู่ในระดับมาก 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ในการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คลื่น น้ัน 
ครูผู้สอนจะต้องศึกษาและเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอื่น ๆ ร่วมกับ 
การจัดกิจกรรมแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับรายวิชาและ 
ระดับของผู้เรียน 
 2. ควรมีการศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ ๆ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 3. ควรสร้างเป็นบทเรียนออนไลน์และสามารถเปิดในสมาร์ทโฟน 
ได้เพื่ออ านวยให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
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 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานที่มีต่อ
ความสามารถในการคดิอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

Effects of STEM Problem-Based Learning on Critical Thinking Ability 
 of Eight Grade Students 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขั้นต้นการวิจัยเริ่มด้วยการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่อง อาหารและการด ารงชีวิต ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 จากนั้นศึกษา
องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แล้วน าไปออกแบบเครื่องมือวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
จ านวน 6 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 5 ค าถาม ที่มีองค์ประกอบ 5 ด้าน โดยเรียงล าดับดังนี้ ข้อที่ 1 วัดความสามารถในการ
ตีความ ข้อที่ 2 วัดความสามารถในการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น ข้อที่ 3 วัดความสามารถในการอ้างอิง ข้อที่ 4 วัด
ความสามารถในการนิรนัย และข้อที่ 5 วัดความสามารถในการประเมินการอ้างเหตุผล รวมทั้งหมด 30 ข้อ และทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 
คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test dependent  พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาดว้ยรูปแบบปัญหาเป็นฐาน, ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

Abstract 

The purposes were to study Effects of STEM Problem-Based Learning on Critical Thinking Process 
of Eight Grade Students. The methodology steps are 1) to lesson learnt of management plan about STEM 
Problem-Based Learning and design Science activity about Living food in science2 course 2) to design and 
construct assessment tools on Critical Thinking Process 6 situlations 5questions per situation, with 5 
components ordered as follows 1. interpret 2. accept basic reguirements 3. reference 4. deductive and  
5. assess reasoning total 30 items. 3) to study critical thinking ability with sample group 30 students. 
Analyze by using statistics t-test dependent. The result showed that students have higher critical thinking 
ability after learning than before learning at a different level of 0.5 statistically significant.   

Keywords:     STEM Problem-Based Learning, Critical Thinking Ability 
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1. บทน า 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิ
วัตนไ์ด้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยอิทธิพลจากความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านต่าง ๆ เช่น การสื่อการ การ
คมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ท าให้สังคม
โลกไม่มีก าแพงขวางกั้น ขอบเขตประเทศหรือพรมแดน
หายไป ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อประเทศ ชุมชน หรือตนเองได้อย่าง
รวดเร็วจากสื่อมวลชน [1] แม้ว่าสังคมไทยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและความรู้อย่างกว้างขวางผ่านสื่อและ
เทคโนโลยี มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
จากทั่วทุกมุมโลก แต่สังคมไทยยังขาดภูมิคุ้มกันจากการ
บริโภคผ่านสื่อ [2] โดยเฉพาะสังคมปจจุบันเปนสังคม
ประชาธิปไตย คนเราสามารถมีอิสระในการคิด มีสิทธิ
เสรีภาพเต็มที่ใน ส่งผลกระทบต่อประเทศ ชุมชน หรือ
ตนเองได้อย่างรวดเร็วจากสื่อมวลชน ส่งผลต่อความแตกต
างทางดานความคิด ดังที่เราได้พบเห็นที่กลุ่มประชาชน
ออกมาเรียกร้องสิทธิและความเสมอภาคต่าง ๆ ถาบุคคล
นั้นมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณแลว ยอมท าให
ส า ม า ร ถ ส รุ ป ตั ด สิ น ใ จ ใ น เ รื่ อ ง 
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุผล ไมถูกหลอกหลวง หรือ
ครอบง าจากบุคคลที่มีอ านาจเหนือตนฉะนั้นการคิด
วิจารณญาณจึงมีความส าคัญส าหรับบุคคลที่อยูในสังคมนี้ 
[1] การด ารงชีวิตภายใต้สภาวการณ์สังคมยุคปัจจุบัน
จ าเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
แก้ป้ญหาต่าง ๆ ได้  อย่างมีเหตุผล พิจารณาเหตุการณ์ 
ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่แวดล้อมอย่างละเอียดรอบคอบ 
ดังที่ Dewey [3] ได้กล่าวว่า บุคคลที่สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างฉลาดรวดเร็ว บุคคลนั้นยอมประสบความส าเร็จใน
ชีวิต การจะแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จต้อง
อาศัยความสามารถในการคิด ซึ่งสอดคล้องกับ Jersild [4] 
ที่กล่าวว่า การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้
เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ โดยสามารถ
จัดการกับภารกิจต่ า ง  ๆ  ได้ อย่ า งมีประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงจ าเป็นอยา่ง
ยิ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ
ใหม่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 นักเรียนต้องเรียนรู้
ทักษะที่จ าเป็นเพื่อให้ประสบความส าเร็จในโลกทุกวันนี้ 
เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาน การคิดแก้ปัญหา การคิด
สร้างสรรค์ การสื่อสาร และการร่วมมือกัน เป็นต้น   
 การฝกใหเด็กมีวิธีคิดอยางมีวิจารณญาณจึง 
เปนเรื่องส าคัญยิ่งนัก เปนฐานของการกรองความคิด 

กรองขอมูลและเปนหลักส าคัญที่จะท าใหเกิดการตัดสินใจ
ไดอยางถูกตอง [5] ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเอนนิส 
[6] กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิด
พิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
ตัดสินใจว่า สิ่งใดควรเชื่อหรือสิ่งใดควรท า ช่วยให้ตัดสินใจ
สภาพการณ์ได้ถูกต้อง การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
สาระส าคัญของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและเป็นเง่ือนไข
จ าเป็นส าหรับการจัดการศึกษา เนื่องจากการคิดอย่างมี
วิ จ ารณญาณเป็นสิ่ งที่ มี คุณค่ า ในตนเอง  และ เป็น
เครื่องหมายของบุคคลที่ได้รับการศึกษา [6]  แต่ใน
ปัจจุบันพบว่าสังคมไทยมีระบบความคิดความเช่ือเกี่ยวกับ
เด็กที่ไม่ถูกต้อง การเรียนการสอนก็ไม่เคยเอื้อให้เด็ก
โต้แย้ง หรือตั้งข้อสงสัย และหาข้อพิสูจน์กับครู เด็กไทย
ส่วนใหญ่เช่ือในข้อมูลเดิม ๆ ที่ครูสอน ทั้ง ๆ ที่ข้อมูลต่าง 
ๆ มีมากมาย และช่องทางการหาความรู้ก็มีเพิ่มมากขึ้น 
ส่วนการปลูกฝังให้เด็กมีความคิดและวิจารณญาณนั้นอยู่
ในขั้นวิกฤต [7] พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ก าหนดให้สถานศึกษาฝึกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้แก่นักเรียน 
[8] ครูจึงควรต้องจัดบรรยากาศ และกิจกรรมที่เสริมสร้าง
คุณลักษณะต่างๆ ดังกล่าวให้เกิด ขึ้นกับผู้เรียน เพื่อ
ปลูกฝังความเป็นนักคิด  [9] การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น สามารถ
พัฒนาได้ในทุกระดับโดยการจัดรูปแบบการสอนที่เน้นการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยตรง หรือสอดแทรกไปกับ
เนื้อหาวิชาต่างๆในช้ันเรียนปกติ [10] ซึ่งกระท าได้โดยใช้  
สิ่งเร้าและวิธีการที่ เหมาะสม กระตุ้นให้บุคคลได้ใช้
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวเองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการคิ ด  [11] การจั ดการ เรี ยนรู้ ต ามแนวทาง
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิ ศวกรรมศาสตร์  และ
คณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and 
Mathematic Education) หรื อสะ เต็ มศึ กษา  (STEM 
Education) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
นักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพิ่มมากขึ้นได้ [12] เพราะการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะ
เต็มศึกษา มุ่งให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ใน
มิติที่ลึกซึ้งและเช่ือมโยง เข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว
ท างานหรือท าหน้าที่อย่างไร เกี่ยวข้องเช่ือมโยงถึงกัน
อย่างไร ท าให้การตัดสินใจด้านต่าง ๆ ดีขึ้น เช่น ด้าน
สุขภาพ การใช้พลังงาน คุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้
ทรัพยากร เป็นต้น นอกจากนี้สะเต็มศึกษายังช่วยสร้าง
รากฐานไปสู่ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่  21 คื อ  ความสามารถ ในการปรับตั ว 
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ความสามารถในการสื่อสารอย่างซับซ้อน ทักษะด้านสังคม 
การจัดการตนเอง การคิดเชิงระบบ และการแก้ปัญหาที่ไม่
พบบ่อย [13] 
 ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนจึงสนใจที่จะน าการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็น
ฐาน มาใช้พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2  
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

เ พื่ อ ศึ กษาคว ามส ามา รถ ในกา รคิ ด อย่ า ง มี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้รูปแบบ
ปัญหาเป็นฐาน 
3. สมมติฐานของงานวิจัย  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็น
ฐาน มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 กลุม่ตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัด
ช้างใหญ่)  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 
30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน  

ตัวแปรตาม ได้แก่  ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

4.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
   เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือหน่วยพ้ืนฐาน

ของสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยเรื่อง อาหารและสารอาหาร 
ความต้องการอาหารและพลังงานของร่างกาย  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

4.4 ระยะเวลา 
ส าหรับระยะเวลาที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มที่ศึกษา ใน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 4 สัปดาห์ (14 ช่ัวโมง)  ในการจัดการเรียนการ
เรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2  ซึ่งแบ่งเป็น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 12 ช่ัวโมง และการท าแบบ
ประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อน
และหลังเรียน 2 ช่ัวโมง 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การวิจัย เรื่อง ผลการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง

สะเต็มศึกษาโดยใช้รูปแบบปญัหาเป็นฐานที่มีต่อ
ความสามารถในการคดิอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาป ี
ที่ 2 มีรายละเอียดดังนี ้
  5.1 แบบแผนในการวิจัย  การวิจัยในครั้งนี้
ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองศึกษากลุ่ม
เ ดี่ ย ว ทด สอบ ก่ อน - หลั ง  ( One - Group Pretest - 
Posttest Design) [14] 
ตารางที่ 1 แสดงแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว 
(One Group Pretest - Posttest Design) 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 เมื่อ  X คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
 T1 คือ การทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบประเมิน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 T2 คือ การทดสอบหลังเรียนด้วยแบบประเมิน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

5.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
2   

2. แบบประเมินความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

5.3 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัย 

5.3.1 ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิต ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

2 .  ศึ กษาจุ ดมุ่ งหมายของหลั กสู ต ร 
จุดประสงค์รายวิชาและขอบข่ายรายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง  อาหารกับการด ารงชีวิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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3 .  วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม คิ ด ร วบ ย อด ของ
เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ อาหารกับการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร
และสารอาหาร ความต้องการอาหารและพลังงานของ
ร่างกาย  ที่ใช้ในการทดลอง เพื่อน ามาคิดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 

4 .  เ ขี ย นแผนกา รจั ด ก าร เ รี ยน รู้ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาหารกับการ
ด ารงชีวิต ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งมีขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้คือ ขั้นที่ 1 เช่ือมโยงปัญหาและระบุปัญหา 
ขั้นที่  2 ก าหนดแนวทางที่ เป็นไปได้  ขั้นที่  3 ด าเนิน
การศึกษาค้นคว้า ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ ขั้นที่ 5 สรุป
และประเมินค่าของค าตอบ และขั้นที่ 6 น าเสนอและ
ประเมินผลงาน จ านวน 4 แผน 

5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน า 

6 .  น า แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาหารกับการ
ด ารงชีวิต ไปให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านสะเต็มศึกษาและการ
วัดและประเมินผลจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ ความ
สอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้  
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการ
วัดและประเมินผล โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert 
(Likert Scale)  

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

รายการ x ̄ S.D 
แปล
ผล 

ความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
  1. เนื้อหาสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

4.33 0.71 มาก
ที่สุด 

  2. กิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสมกับเนื้อหา 

4.67 0.71 มาก 

  3. กิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสมกับจดุประสงค์การ
เรียนรู ้

4.67 0.71 มาก 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

รายการ x ̄ S.D 
แปล
ผล 

  1. กิจกรรมอ่านแล้วเข้าใจ
ง่ายสามารถจัดกิจกรรมไดต้าม
แผน 

4.00 0.71 มาก
ที่สุด 

  2. กิจกรรมการเรียนรู้เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

4.67 0.71 มาก 

  3. กิจกรรมเรยีนรู้เหมาะสม
กับเวลาที่ก าหนด 

4.33 0.71 มาก 

 4. กิจกรรมมีการส่งเสริมการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

4.33 0.71 มาก
ที่สุด 

5. กิจกรรมมีค าถามที่ส่งเสรมิ
แนวคิดให้แก่ผู้เรียน 

4.00 1.41 มาก 

 6. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ชีวิตประจ าวัน 

4.33 0.71 มาก
ที่สุด 

สื่อและแหล่งเรียนรู ้
- สื่อการเรยีนรู้มีความ
หลากหลาย 4.67 0.71 มาก 
การวัดและประเมินผล 
  1. การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับจดุประสงค์การ
เรียนรู ้

4.00 0.71 มาก 

  2. การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู ้

4.00 
 

0.71 มาก 

ภาพรวม 4.33 0.71 มาก 
7. น าผลการประเมินจากผู้เ ช่ียวชาญมา

วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไขตามประเด็นที่ผู้ เ ช่ียวชาญ
เสนอแนะ  

8. น าแผนการจั ดการ เ รี ยนรู้ ไป ใ ช้กับ
กลุ่มเป้าหมายส าหรับงานวิจัยต่อไป  

5.3.2 ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ วั ด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้ า งแบบวัดความสามารถในการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณ 
 2. ก า ห น ด นิ ย า ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ ข อ ง
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 3. สร้างแบบวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณจ านวน 6 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 
5 ค าถาม ที่มีองค์ประกอบ 5 ด้าน โดยเรียงล าดับดังนี้ ข้อ 
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1 วัดความสามารถในการตีความ ข้อ 2 วัดความสามารถ
ในการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น ข้อ 3 วัดความสามารถใน
การอ้างอิง ข้อ 4 วัดความสามารถในการนิรนัย และข้อ 5  
วัดความสามารถในการประเมินการอ้างเหตุผล รวม
ทั้งหมด 30 ข้อ 
 4. สร้ า ง เ กณฑ์ การ ให้ คะแนน คว าม 
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยปรับปรุงจาก
แนวคิดของบงกชกร  ทับเที่ยง [15] ดังนี ้
 
ตารางที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
 

25-30 หมายถึง ระดับดีมาก 
19-24 หมายถึง ระดับด ี
13-18 หมายถึง ระดับพอใช้ 
7-12 หมายถึง ระดับไม่ด ี
0-6 หมายถึง ระดับไม่ดีอย่างมาก 

   
 5. น าแบบวัดความสามารถในการคิด
อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ ก า ร ใ ห้ ค ะ แ น น
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหาและ
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับพฤติกรรมที่ใช้วัด 
และความเหมาะสมของสถานการณ์ที่ก าหนด ความ
ชัดเจนของค าถาม และความเหมาะสมของตัวเลือก  
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินสถานการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ 

สถานการณ์
ประเมิน 

�̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

น้ านมวัว 0.87 0.23 น าไปใช้ได ้
ขนมขบเคี้ยว 0.80 0.20 น าไปใช้ได ้
กะหล่ าปล ี 0.93 0.12 น าไปใช้ได ้
ตับ 0.67 0.23 น าไปใช้ได ้
ผลไม้ตระกลูเบอร
รี่ 

0.87 0.12 น าไปใช้ได ้

ไข ่ 0.87 0.23 น าไปใช้ได ้
ภาพรวม 0.84 0.19 น าไปใช้ได ้

6. ปรับปรุงแบบวัดความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 7. น าแบบวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณไปใช้ประเมินความสามารถในการคดิ
อย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มตัวอยา่ง 

5.4 การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนจากแบบ

ประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อน
และหลังเรียน โดยใช้วิธีทางสถิติ t-test dependent 

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ
พื้นฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 

6. ผลการวิจัย 
 จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ได้ผลการทดลองดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 
คะแนน N �̅� S.D df t p 
ก่อนเรียน 30 20.13 4.89 

29 12.72 0.00 
หลังเรียน 30 31.83 5.36 

 
จากตารางผลการทดลองพบว่า นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 
มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน
เฉลี่ย 20.13 หลังเรียนเฉลี่ย 31.83 ซึ่งพบว่าหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
เมื่อน าไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถอย่าง
มีวิจารณญาณ พบว่า มีนักเรียนที่มีความสามารถในละ
ระดับดังนี้ 

 
ตารางทื่  6 ระดับความสามารถในการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 

ระดับความสามารถใน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

ร้อยละของ
จ านวน
นักเรียน  

ระดับดีมาก 17 56.67 
ระดับด ี 7 23.33 
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ระดับความสามารถใน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

ร้อยละของ
จ านวน
นักเรียน  

ระดับพอใช้ 6 20.00 
ระดับไม่ด ี 0 0.00 
ระดับไม่ดีอย่างมาก 0 0.00 

 
 จากตารางผลความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณพบว่ามีนักเรียนที่มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับสูง 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.67 ระดับดี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 และระดับ
พอใช้ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  

7. สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดย
ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็น
การเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ใช้ความรู้และทักษะในด้าน
ต่าง ๆ ผ่านการท ากิจกรรมหรือโครงงานท่ีเหมาะสมกับวัย
และระดับช้ันของผู้เรียน การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
ดังกล่าวนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแก้ปัญหา และ
ทักษะการสื่อสาร ซึ่งทักษะดังกล่าวนี้เป็นทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ความรู้แบบองค์
รวมที่ ส ามารถน า ไป เ ช่ือมโยงหรื อประยุ กต์ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ [16] ซึ่งสอดคล้องกับสุพรรณี ชาญ
ประเสริฐ [17] ที่ว่าการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเป็น
การบูรณาการพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดแก่นักเรียนเข้า
กับการเรียนรู้เนื้อหา กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจใฝ่
รู้ ส ารวจตรวจสอบ ส่งเสริมให้คิดอย่างมีเหตุผลเชิงตรรกะ 
ท าให้สามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ และการ
จัดกิจกรรมเรื่อง อาหารและการด ารงชีวิต เป็นกิจกรรมที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ส่งเสริมให้นักเรียนท างานเป็นกลุม่ ท าให้นักเรียน
ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองและยัง
ได้ให้นักเรียนแสดงออกทางความคิดอย่างอิสระและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้
ค าแนะน า คอยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม 
พร้อมทั้งคอยใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมา
น าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อให้นักเรียน

กลุ่มอื่น ๆ ในห้องได้ร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็น 
สอดคล้องกับ ศิริลักษณ์ วิทยา [18] ที่กล่าวว่า การจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานหรือที่มีสถานการณ์ท าให้ผู้เรียน
ได้แสดงศักยภาพแฝงในตัวผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ
นอกจากนี้การที่ผู้เรียนมีอิสระในการท ากิจกรรม เป็นการ
สร้างให้ผู้เรียนได้สืบเสาะหาความรู้ ศึกษา วิเคราะห์ สร้าง
ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Oonsim และ Chanprasert [19] ที่
พบว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสามารถ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้นี้เน้นให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่างมี
วิ จารณญาณในสิ่ งที่นัก เรี ยนได้ลงมือปฏิบัติ  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้น และครูผู้สอน เน้นการ
สะท้อนคิดทุกคาบเรียน แต่จากการประเมินผลงานยัง
พบว่านักเรียนยังไม่สามารถออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้ดี
เท่าที่ควร ยังมีการลองผิดลองถูก บางครั้งท าให้ใช้อุปกรณ์
ที่ครูเตรียมไว้ไม่เพียงพออาจเกิดจากขั้นตอนการออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหายังไม่ละเอียด 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
8.1.1 ผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลสามารถน าวิธีการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้รูปแบบ
ปัญหาเป็นฐานไปใช้พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

8.1.2 วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ปัญหาที่ เจอคือ 
นักเรียนยังออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้ไม่ดี ยังบูรณาการ
ความรู้มาใช้ออกแบบไม่ค่อยถูกต้อง มีการลองผิดลองถูก
เป็นส่วนใหญ่ ท าให้อุปกรณ์ที่ครูเตรียมให้ไม่เพียงพอ ครู
ควรเน้นให้นักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาให้ละเอียด
รอบคอบก่อนลงมือท า 
 
 
 

8.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
8.2.1 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้

ตามแนวทางสะเต็มศึกษากับตัวแปรอื่นๆ เช่น ความคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นต้น 

8.2.2 ควรมีการศึกษาการพัฒนาวิธีการออกแบบ
การแก้ปัญหาตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา โดยเน้นให้
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เช่ือมโยงความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวรรกรรม
ศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้ในการออกแบบอย่าง
รอบคอบ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัญหามากท่ีสุด  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์
ส าหรับครูก่อนและหลังเรยีน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และ t-test ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรม
การเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ ยที่ 82.12/81.10 มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ
เท่ากับ 82.12 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 81.10 และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์
ส าหรับครูนักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : ห้องเรียนแบบกลับด้าน, คอมพิวเตอร์ส าหรับครู, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to develop flipped classroom learning activities in Computer for 

Teachers as a required effective criterion at 80/80, 2) to compare learning achievement before and after studying by 
flipped classroom learning activities in Computer for Teachers. Samples were Physical Education Program students in 
the Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The instruments in this research were the 
flipped classroom learning activities lesson plans of Computer for Teachers and learning achievement test. Statistics 
employed in data analysis were means, percentage, Standard Deviation (S.D.), Effective (E1/E2) and t-test. The research 
found that the average effective of flipped classroom learning activities in Computer for Teachers lesson plan was at 
82.12/81.10, effective of process (E1) was 82.12 and effective of outcome (E2) was 81.10. Learning achievement after 
studying using flipped classroom learning activities was higher than before studying at statistical significance.   
Keywords : Flipped classroom, Computer for Teachers, Learning achievement 
 
1. บทน า 
 กระบวนทัศน์ของการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 เป็น
กระบวนการของการจัดการเรียนรู้ที่รวดเร็วมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ ในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียน นิสิต 
นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่อย่าง
หลากหลายในโลกของอินเทอร์เน็ตซึ่งสื่อการเรียนการสอนเหล่านั้น
อยู่ในรูปแบบของสื่อดิจิทัลเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ [10] และในศตวรรษนี้มีวิธีการปรับการ
จัดการเรียนรู้ในลักษณะของห้องเรียนแบบกลับด้านตามแนวคิดที่ว่า
ด้วยการจัดการเรียนรู้ทีบ้านแล้วน าความรู้ที่ ได้รับมาท างานใน

ห้องเรียน ผู้ เรียนจะศึกษาหาความรู้มาจากบ้านผ่านสื่อและ
เทคโนโลยีที่ครูผู้สอนได้ผลิตไว้ให้ผู้เรียนหรือสื่อต่างๆ ท่ีมีอยู่บนโลก
ของอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
[12] โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเสริมสร้างการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแทนการบรรยายในช้ันเรียนด้วยการให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้
ผ่านสื่อประเภทวีดิทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อ
มหาชน สื่อสังคมออนไลน์หรือสื่ออื่นๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่อง
ที่จะท าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาหา
ความรู้ได้จากที่บ้านแล้วน าความรู้ที่ได้รับมาสู่ห้องเรียนเพื่อมา
ประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมในห้องเรียนซึ่งจะเป็น
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กิจกรรมในลักษณะเชิงรุกที่ผู้เรียนจะต้องร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน [3] ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการน าข้อมูลที่ได้รับมา
สรุป อภิปรายหรือสร้างสรรค์เป็นช้ินงานต่างๆ เพื่อให้ได้องค์ความรู้
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้ตั้งไว้ โดย
ที่ผู้สอนจะมีบทบาทหน้าที่ให้การคอยให้ความช่วยเหลือ ช้ีแนะหรือ
แนะน าแนวทางต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปของความรู้ไปในทิศทางที่
เดียวกัน นอกจากนั้นแล้วในขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอน
จะต้องอธิบายวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านให้ผู้เรียน
ทราบ ช้ีแจงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้ันตอนของการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่จะใช้ประกอบการจัดกิกจรรมเนื่องจากผู้เรียนจะต้อง
เรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเองดังนั้นผู้เรียนจะต้องเข้าใจถึง
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถ่องแท้เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องมีการใช้
ค าถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองมา
ประกอบการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการกลุ่ม ให้ผู้เรียนได้ก าหนดเวลาใน
การท างาน การฝึกปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่มในห้องเรียนด้วยตนเอง 
มีกระบวนการในการประเมินผู้เรียนเพื่อปรับปรุงความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาสาระที่ไปในทิศทางเดียวกันเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ให้อยู่ในระดับเดียวกัน [9] โดยลักษณะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านนั้นไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่การจัดการ
เรียนรู้เพียงอย่างเดียวแต่มันยังแสดงให้เห็นถึงระบบของสื่อและ
เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นไปสู่เป้าหมาย
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในระดับที่ลึกลงไปและ
ในขณะเดียวกันผู้สอนท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนก็
จะส่งเสริมความเป็นมืออาชีพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนจนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรู้ที่ดีใน
เชิงบวกไดต่อไปในอนาคต [11] 
 การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้หอ้งเรียนแบบกลบัด้านดงัที่ได้กลา่วมา
ข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะนี้
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูจากการบรรยายหน้า
ช้ันเรียนเป็นการเน้นให้ผู้เรียนมีการฝึกปฏิบัติ การท ากิจกรรมการ
กลุ่ม การศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่
สามารถน าไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทั่วทุกมุมโลกในยุคดิจิทัลได้ 
สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างผู้เรียนซึ่งกันและกันให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ ได้พร้อมเพรียงกัน [8] นับเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
ในศตวรรษนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครู
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยในการจัดการเรียนการสอนในวิชา
คอมพิวเตอร์ส าหรับครูจะต้องให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเองและ
การน าไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเป็นครู
ในอนาคตได้อย่างหลากหลาย ท้ังรูปแบบและวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยี
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและในการใช้งานอื่นๆ ทางด้าน
การศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ห้องเรยีนแบบกลบัด้านก็
เป็นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องได้รับความรู้ แนวทาง การทดลองฝึก

ปฏิบัติด้วยตัวนักศึกษาเองเมื่อจะต้องน าวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านไปใช้ในสถานการณ์ของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและท าการสอนจริง ถ้านักศึกษาได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะที่จ าเป็นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียน
แบบกลับด้านไปแล้วนั้นก็สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
จัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านได้ นอกจากนั้น
แล้วกิจกรรมระหว่างภาคการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
นั้น มีกิจกรรมอยู่หลากหลายกิจกรรม เช่น การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระหว่างมหาวิทยาลัย การที่ได้รับเชิญออกไปเป็นกรรมการตัดสิน
กีฬาประเภทต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งใน
บางครั้งตรงกับช่ัวโมงที่จะเข้าเรียนส่งผลท าให้ในบางครั้งเวลาของ
การจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านสามารถช่วยแก้ปัญหา
นี้ได้ เนื่องด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านเป็น
กิจกรรมที่มียืดหยุ่นปรับเปลี่ยนเวลาเรียนของผู้เรียนได้ด้วยตนเอง 
ผู้เรียนสามารถเรยีนรู้เนื้อหาสาระหลักผา่นสื่อและเทคโนโลยีได้อย่าง
รวดเร็ว ทุกเวลา ทุกสถานที่ที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงสามารถเรียนรู้ได้
ล่วงหน้าก่อนเข้าช้ันเรียน เรียนรู้เพิ่มเติมหลังจากเรียนภายใน
ห้องเรียนแล้วยังไม่มีความเข้าใจท่ีดีพอ ส่งเสริมผู้เรียนที่เรียนอ่อนให้
มีความรู้เพิ่มเติมได้และตอบสนองความแตกต่างของการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างด ี[9] ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ครูของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในช้ันเรียนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ยังเป็นแนวทางในการให้นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาได้เรียนรู้แนว
ปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อที่จะ
น าไปใช้ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพและน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาเองต่อไปในอนาคตของการเป็นครูได้เป็นอย่างดี 
 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชา
คอมพิวเตอร์ส าหรับครูให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์
ส าหรับครูก่อนและหลังเรียน  
 
3. สมมุติฐานการวิจัย 
 เมื่อนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูผ่าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านจะส่งผลท าให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินงานวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบ
กลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีขั้นตอน
การวิจัยดังต่อไปนี้ 
 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 139 
คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครู ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 31 คน 
 

4.2 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับ
ด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครู โดยใช้ส่วนหนึ่งของเนื้อหาวิชา
คอมพิวเตอร์ส าหรับครู ท่ีน ามาใช้ในการทดลองจ านวน 4 เรื่องได้แก่ 
1) จริยธรรมกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ 2) กฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 3) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และ 4) การรักษาความ
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ 
 

4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้าน 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

4.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 4.4.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชา
คอมพิวเตอร์ส าหรับครู จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) จริยธรรมกับการใช้
งานคอมพิวเตอร์ 2) กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3) อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ และ 4) การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ 
 4.4.2 แบบทดสอบระหว่างเรียน จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) 
จริยธรรมกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ จ านวน 18 ข้อ 2) กฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จ านวน 21 ข้อ 3) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 16 ข้อ และ 4) การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 15 ข้อ  
 4.4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนจ านวน 40 ข้อ 
 

4.5 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 4.5.1 การตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูมีขั้นตอนในการ
ตรวจสอบคุณภาพดังต่อไปนี้ [6] 
  4.5.1.1 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบ
กลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ท าการการตรวจสอบคุณภาพแล้วน าผลการการประเมินแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญมาหาความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้
วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
( Item-Objective Congruence: IOC) คั ด เลื อ กข้ อที่ มี ค่ า  IOC 
มากกว่าหรือเท่ากับ .50 ขึ้นไปไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ห้องเรียนแบบกลับด้าน ซึ่งผลของการประเมินแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1 และน าข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงความถูกต้องและความเหมาะสมของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  4.5.1.2 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบ
กลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูที่ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแบบหนึ่งต่อหนึ่งจ านวน 1 
คน (One-to-One Testing) แล้วน าข้อมูลการทดลองมาปรับปรุง
แก้ไข จากนั้นแล้วน าไปกับทดลองกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 10 คน (Small-Group Testing) น าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.5.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อน
เรียน ระหว่างเรียนและหลังเรยีน มีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพ
ดังต่อไปนี้ 
  4.5.2.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน ระหว่าง
เรียนและหลังเรียนไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจคุณภาพ
แบบทดสอบ แล้วน าผลมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องแล้วน า
ผลมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ของความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ (Item-Objective Congruence: IOC) คัดเลือกข้อที่มี 
IOC มากกว่าหรือว่าเท่ากับ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลของการประเมิน
แบบทดสอบมีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1 และท าการปรับปรุงแก้ไข
แบบทดสอบตามข้อเสนอแนะ 
  4.5.2.2 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจคุณภาพและแก้ไข
ตามค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญไปทดสอบกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 10 คน ท าการวิเคราะห์ค่าดัชนีความยากง่ายและ
ดัชนีคา่อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ จากนั้นเลือกแบบทดสอบที่มี
ค่าดัชนีความยากง่ายของแบบทดสอบระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่า
ดัชนีค่าจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปไว้และได้คัดเลือกแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนจากเนื้อหา 4 เรื่อง ได้แก่ 1) จริยธรรมกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ คัดเลือกไว้จ านวน 18 ข้อ 2) กฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิ ว เตอร์  คั ด เลื อก ไว้ จ านวน  21 ข้ อ  3 ) อาชญ ากรรม
คอมพิวเตอร์ คัดเลือกไว้จ านวน 16 ข้อ และ 4) การรักษาความ
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ คัดเลือกไว้จ านวน 15 ข้อ และคัดเลือก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนไว้
จ านวน 40 ข้อ 
  4.5.2.3 น าแบบทดสอบที่ได้ท าการหาค่าดัชนีความยาก
ง่ายและดัชนีค่าอ านาจจ าแนกไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 10 คน จากนั้นวิ เคราะห์หาความเที่ ยงของ
แบบทดสอบและพิจารณาแบบทดสอบที่มีค่ามากว่า 0.70 ด้วยการ
ใช้สูตร KR-20 Kuder Richardson ของ Kuder Richardson โดย
ได้ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบเท่ากับ 0.75 
   

4.6 ขั้นตอนของการทดลอง 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบ
กลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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 4.6.1 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษากลุ่มทดลองท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนจากนั้นท าการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนแบบทดสอบก่อน
เรียนของนักศึกษา 
 4.6.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้าน
วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูตามแผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ได้ก าหนดไว้ 
 4.6.3 หลังจากสิ้นสุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับ
ด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูของการเรียนนักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษากลุ่มทดลองแล้วจึงให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนและ
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนแบบทดสอบ 
 

4.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.7.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจะให้คะแนนข้อถูก 1 คะแนนและข้อผิดให้ 0 คะแนน 

 4.7.2 รวบรวมคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษากลุ่มทดลองทั้งหมดจะน ามาหาค่า 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4.7.3 ใช้สูตรในการหาประสิทธิภาพ E1/E2 และจะใช้เกณฑ์
ประสิทธิภาพที่ 80/80 ในการหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครู [4]  
 4.7.4 สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียนได้แก่สถิติ t-test 
 
5. ผลการวิจัย 
 การวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้าน
วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลของการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพการกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครู 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบ
กลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับครู 

คะแนนระหว่างเรียน 
(E1) 

คะแนนหลังเรียน 
(E2) 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ของ

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ของ

ค่าเฉลี่ย 
เรื่องที่ 1 จริยธรรมกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร ์

18 15.00 83.33 10 8.19 81.90 

เรื่องที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ์

21 17.03 81.09 10 8.03 80.30 

เรื่องที่ 3 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 16 13.03 81.44 10 8.10 81.00 

เรื่องที่ 4 การรักษาความปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ 

15 12.39 82.60 10 8.13 81.30 

รวมเฉลี่ย 17.5 14.36 82.12 10 8.11 81.10 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบ
กลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยที่ 
82.12/81.10 โดยมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ (E1) 
82.12 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.10  ดังนั้น
เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูเท่ากับ 80/80 
แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชา
คอมพิวเตอร์ส าหรับครูที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ได้
ก าหนดไว้ 
 

  
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์
ส าหรับครู 
 

กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 31 40 21.81 1.35 31.08 0.000 

หลังเรียน 31 40 32.45 1.55   
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบ
กลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลของการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบ
กลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูของนักศึกษา สาขาวิชาพล
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา พบว่า 
กิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ครูมีประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เฉลี่ยอยู่ที่ 
82.12/81.10 มีค่าของกระบวนการในการพัฒนาแผนกิจกรรมการ
เรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครู (E1) อยู่ที่ 
82.12 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน (E2) อยู่ที่  81.10 ทั้ งสองค่าอยู่นับเป็นค่า
ประสิทธิภาพที่สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามที่ได้ก าหนดไว้ อาจเนื่อง
ด้วยกระบวนการในการพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้หอ้งเรียนแบบกลับ
ด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับ
กระบวนการของการพัฒนาและหาประสิทธิภาพนวัตกรรม ซึ่ง
กระบวนการในการพัฒนามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้าน แบบทดสอบก่อน
เรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียนโดยผู้เช่ียวชาญ มีการหาค่าความ
ยากง่ายและหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ [5] เมื่อได้ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยก็น าข้อมูลที่ไดไ้ปรับแก้ไข
จนมีความสมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ห้องเรียนแบบกลับด้านเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักการ
และทฤษฎี จนสามารถส่งผลท าให้ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นไปในทิศทางที่ดีจนได้ค่าคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุ วัฒน์  เวท า (2559) [7] ที่ ได้
ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาและการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี
กระบวนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านให้ได้
ตามเกณฑ์ที่ 75/75 โดยผลการวิจัยมีประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านที่ 78.27/77.44 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยวิธีการและขั้นตอนของการบวนการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันจึงส่งผลท าให้งานวิจัยมีผลการวิจัยไปในทิศทางเดียวกันคือมี
ค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูของนักศึกษา 
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
ศรีอยุธยาพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้าน
ส่งผลท าให้นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นับเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สามารถส่งผลท าให้นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่สูงขึ้นได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาเอง 
นักศึกษาสามารถควบคุมเวลาการเรียนรู้ของตนเองได้ ศึกษาหา
ความรู้ด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วน าความรู้ที่ ได้มาสรุป 
อภิปรายเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านยังมีงานวิจัยที่มี
ผลการวิจัยไปในทิศทางเดียวกัน เช่น งานวิจัยของ กิตติพงษ์ พุ่มพวง 
และ ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (2561) [2] ที่ได้การพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ส าหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา ซึ่ งผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ปรากฏว่าผลคะแนนของนิสิตระดับอุดมศึกษาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 งานวิจัยของ
กาญจนา จันทร์ช่วง (2560) [1] ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จากผลการวิจัยที่มีผลไปในทิศทาง
เดียวกันท าให้สามารถอนุมานได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านขึ้นในช้ันเรียน อาจจะส่งผลท าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้ในทุกๆ 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
 
7. บทสรุป 
 การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัด้านสามารถช่วยให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความเป็นไปได้ที่จะสูงขึ้น อาจ
เป็นเพราะกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยตนเองผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่มีอยู่บน
อินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา 
ท าให้ผู้เรียนสามารถควบคุมเวลาในการเรียนรู้ตามความพร้อมที่จะ
ศึกษาหาความรู้ของผู้เรียนเอง โดยที่สามารถศึกษาหาความรู้จาก
ข้อมูลที่หลากหลายในหลายแหล่งการเรียนรู้แล้วน าความรู้ที่ได้รับมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในช้ันเรียน ดังนั้นจึงควร
สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านและ
สนับสนุนให้มีงานวิจัยในลักษณะนี้ยิ่งๆ ขึ้นไป 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านผู้ที่สนใจ
จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ควรศึกษาหาความรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีห้องเรียนแบบกลับด้านก่อนน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในช้ันเรียนจริง 
 8.2 การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรเพิ่มตัวแปรอื่นๆ ท่ีสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กับห้องเรียนแบบกลับด้านได้ หรือน าไปทดลองใช้
ในรายวิชาอื่นหรือกลุ่มทดลองอื่น เป็นต้น 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
182ภาคบรรยาย



 
 

 

9. เอกสารอ้างอิง 
[1] กาญจนา จันทร์ช่วง, “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน”,  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2560. 

[2] กิตติพงษ์  พุ่มพวง และ ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์ , “การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา”, 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, 
2561, หน้า 1-11.  

[3] ใจทิพย์ ณ สงขลา, การออกแบบการเรียนแนวดิจิทัล Digital 
Learning Design, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. 

[4] ชัยยงค์ พรหมวงค์, สมเชาว์ เนตรประเสริฐ และ สุดา สินสกุล, 
ระบบสื่อการสอน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520.  

[5] บริบูรณ์ ชอบท าดี, การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้,  
แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2559. 

[6] พรรณี ลีกิจวัฒนะ, การวิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 10, 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558. 

[7] ภาณุวัฒน์ เวท า, “การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยาและการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2559. 

[8] วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง, พื้นฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
Fundamental of Educational Innovation and 
Technology, บีพีเค พริ้นติ้ง, 2561.  

[9] ศิ ริ วรรณ  วณิ ชวัฒ นวรชั ย , วิ ธี ส อนทั่ วไป  (Method of 
Teaching), ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.  

[10] สุรศักดิ์ ปาเฮ, การศึกษาออนไลน์ ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ Online 
Education Theories and Practices, แพร่ไทยอุตสาหการพิมพ์
, 2559.  

[11] C. Reidsema and ed al, The Flipped Classroom 
Practice and Practices in Higher Education, Singapore: 
Springer, 2017.  

[12] L. S. Green, J. R. Banas and R. A. Perkins, The Flipped 
Classroom Conceptualized and Re-Conceptualized, 
Journal of Accounting Education, USA: Springer, 2017.  

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
183ภาคบรรยาย



 
 

 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

The Development of Classroom Action Research’s Subject Achievement by Active 
Learning for Fourth Year Students in Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกกับนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีปกติ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองรูปแบบสอง
กลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Two Group Pretest-Posttest Design)  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 300 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ จ านวน 60 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายด้วย
วิธีการจับฉลาก โดยใช้สาขาวิชาเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา  สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบ T ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาภายหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกสูงกว่าสมรรถนะของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกในระดับมาก 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to compare classroom action research’s subject achievement both 

before and after using active learning  for forth year students at Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 2)  to 
compare classroom action research’s subject achievement both by using active learning and by using passive learning 
for forth year students at Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University and 3) to study forth year students’s opinion.  
The research method was two group pretest and posttest design. In this study, the population was comprised with  
forth year students at Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 300 people. And samples was comprised with forth 
year students at Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 60 people. The research instruments were active learning 
plan, classroom action research’s subject achievement test  and satisfaction questionnaire. The data collection was 
statistically analyzed by mean, standard deviation, and t- test.  
 The results of the research study were as follows: 

1. After use active learning for forth year students, the score was significantly higher than that of the before 
one at .05 

2. The forth year students who use active learning , the score was significantly higher than use passive learning. 
3.  The forth year students satisfaction were at the high level. 

Keywords: Classroom Action Research’s Subject Achievement, Active Learning 
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บทน า 
 การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ควร
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้ เรียนรักการเรียนรู้  สนุกกับการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้ เรียนเกิด
ความรู้สึกอย่างเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิต นอกจากนี้ควรพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูงโดยให้ผู้ เรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันอย่าง             
บูรณาการ [11]   ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก (active learning) ซึ่งเป็นเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกระบนการของการเรียนการสอนโดยเน้น
องค์ประกอบท่ีส าคัญสององค์ประกอบ คือ การกระท า (doing) เป็น
การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรยีนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่าง
กระตือรือร้น ทั้งในเชิงทักษะต่าง ๆ และปฏิบัติ  และการสะท้อน
ประสบการณ์ (reflecting) เป็นการให้ผู้เรียนสะท้อนได้ว่าตนก าลัง
เรียนรู้อะไร เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ด้ วยตนเองอย่างแท้จริง [5]   
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในระดับไม่น่าพึงพอใจ 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุกเนื่องจากจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง
พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนได้เป็นอย่างดี  
กิจกรรมการเรียนรู้นั้นเร้าความสนใจให้การเรียนของเด็กเพิ่มมากขึ้น  
เกิดแรงกระตุ้นส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนมีความจูงใจ ใฝ่เรียน มีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาที่เรียน   

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย  ดังนี้  1) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกกับนักศึกษาที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
        วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
         การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก มีแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ 
ดังนี้ 1) นัยส าคัญของการเรียนรู้ คือ เนื้อหาที่ผู้เรียนจะยอมรับต้องมี
ความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของผู้เรียน 2) การเรียนรู้
ต้องเรียนผ่านการกระท า 3) การเรียนรู้ คือ การอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้เรียนโดยมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อกระบวนการเรียนรู้ 
และ 4) การเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตนเองและเกี่ยวข้องกับผู้เรียน
คนอื่น ๆ ทั้งในด้านความรู้สึกและสติปัญญา  การได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ [5]  ซึ่งลักษณะส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้ มีดังนี้ 1) ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์
ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน2)  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
มุ่งพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การน า
ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ 3) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 4) เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์
ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด 5) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการ

คิดขั้นสูง 6) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการ
ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบ
ยอด 7) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ 
การสร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 8) 
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 9) ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการ
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 10) ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง  [12]  
โดยผู้สอนมีบทบาท ดังนี้  1) ให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นหลักใน
การจัดการเรียนรู้  กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนา
ผู้ เรียนและเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตจริงของผู้ เรียน                  
2) วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งใน
ส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม 3) สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม 
การอภิปราย และการเจรจาโต้ตอบ ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียน 4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้เกิดความเลื่อนไหล มีชีวิตชีวา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้             
5) จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ  ส่งเสริมให้เกิดการ
ร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย 
และให้โอกาสผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ 
7) ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับความสามารถในการแสดงออก และ
ความคิดเห็นเของผู้เรียน  [6]   
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีนักการศึกษา

ได้กล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้อย่างคล้ายคลึง
กัน สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะที่เกี่ยวข้องอันเกิดจากการได้รับจากการกระบวนการเรียน
การสอน ซึ่งประเมินได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถแบ่งได้หลาย
ประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกประเภท สรุปได้ดังนี้ 
[1,2,3,4,9,10]  

1. แบ่งโดยใช้วิธีตอบเป็นเกณฑ์ แบ่งได้เป็น 3  ประเภท คือ 
1.1 แบบทดสอบเขียนตอบ (essay test) แบบทดสอบ

แบบนี้ มีลักษณะส าคัญที่ผู้ตอบต้องเขียนตอบยาว ๆ ข้อสอบมีน้อย
ข้อ แต่ละข้ออาจต้องตอบถึง 2-3 หน้า แล้วแต่ละขอบเขตและ
ระดับชั้น 

1.2 แบบทดสอบปรนัย (objective test) เป็นชนิดที่
ผู้ตอบ ตอบเพียงสั้น ๆ หรือเพียงท าเครื่องหมายใด ๆ ในการตอบ
เท่านั้น ซึ่งมีหลายรูปแบบ คือ แบบให้ตอบค าถามเพียงสั้น ๆ (short  
response)  แบบถูก–ผิด (true - false)  แบบจับคู่  (matching) 
แบบเติมข้อความให้สมบูรณ์ (completion) และ แบบเลือกตอบ 
(multiple  choices) 

1.3 แบบทดสอบให้ปฏิบัติ (performance test) เป็น
แบบทดสอบที่ใช้วัดงานภาคปฏิบัติ ส่วนใหญ่เป็นแบบให้ปฏิบัติ ให้
ท างานตามที่ก าหนดให้ เช่น สอบภาคปฏิบัติพลานามัย ศิลปปฏิบัติ 
ดนตรีปฏิบัติ นาฏศิลป์ปฏิบัติ เป็นต้น 
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2. แบ่งโดยใช้วิธีด าเนินการสอบเปน็เกณฑ์ แบ่งได้เป็น 6 
ประเภท คือ 

 2.1 แบบสอบรายบุ คคล (individual test) เป็ นแบบ 
ทดสอบที่สอบได้ทีละคน เช่น การสอบสัมภาษณ์ การสอบปากเปล่า
ที่ต้องการข้อมูลละเอียด เช่น การวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยา ได้แก่ 
การปรับตัว ความโกรธ ความกลัว โรคประสาท หรือใช้เมื่อเครื่อง
ทดสอบมีอยู่น้อย เช่น การทดสอบเครื่องจักรเครื่องกล 

 2.2 แบบทดสอบเป็นกลุ่ม (group test) เป็นแบบ 
ทดสอบที่ใช้สอบทีละหลาย ๆ คน แบบทดสอบประเภทนี้ใช้สะดวก 
ป้องกันอคติ และความล าเอียงได้ดีกว่าสอบรายบุคคล เหมาะที่ จะ
เปรียบเทียบผลงานของแต่ละคนกับกลุ่ม และทดสอบได้จ านวนมาก
ในช่วงเวลาที่มีอยู่จ ากัด  
             2.3 แบบทดสอบวัดความเร็ว (speed test) เป็นแบบทดสอบ
ที่จ ากัดงานหรือ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
                   2.3 .1 แบบจ ากั ด เวลา (time limit test) แบบ 
ทดสอบชนิดนี้จะก าหนดเวลาไว้ให้น้อย ๆ การวัดผล ดูจากผลงานว่า
ใครท าได้มาก มีคุณภาพดีกว่ากัน ในเวลาที่เท่ากัน เช่น วิชาคัดไทยที่
ก าหนดเวลาให้คัดกี่จบก็ได้ 

  2.3.2 แบบจ ากัดงาน (work limit test) แบบ 
ทดสอบชนิดนี้ ไม่ก าหนดเวลาให้ แต่ก าหนดงานให้ปริมาณหนึ่ง ใคร
ท าได้ดีมีคุณภาพ โดยใช้เวลาน้อยกว่าก็จะได้คะแนนดีกว่า 

2.4 แบบทดสอบวัดความสามารถสูงสุด (power test) 
แบบทดสอบนี้ท าให้ข้อสอบได้โดยไม่จ ากัดเวลา แบบทดสอบชนิดนี้
จะไม่ค านึงถึงเวลาที่ใช้ และไม่น ามาใช้เป็นเกณฑ์ให้คะแนนด้วย แต่
จะพิจารณาผลงานที่ท าออกมาได้เป็นเกณฑ์ ว่ามีคุณภาพสูงต่ า 
เพียงไร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ัวไป เป็นแบบผสมระหว่างแบบ
จ ากัดความเร็วกับแบบให้สอบเต็มความสามารถ โดยให้งานจ ากัด 
ท าในเวลาจ ากัด 

2.5 แบบทดสอบข้อเขียน (written test) เป็นแบบชนิด
ที่เขียนตอบเรียกอีกอย่างว่า (paper–pencil test) เป็นแบบทดสอบ
ที่ใช้ทั่ว ๆ ไปในปัจจุบัน 

2.6  แบบทดสอบปากเปล่า (oral test) เป็นแบบทดสอบ
รายบุคคลชนิดหนึ่ง แต่แยกเป็นอีกแบบหนึ่ง เพราะมีลักษณะพิเศษ
ตรงที่ต้องตอบปากเปล่า เช่น การสอบสัมภาษณ์ การอ่าน เป็นต้น 

3. แบ่งโดยใช้การน าผลการสอบไปใช้ และวิธีการสร้าง
แบบทดสอบเป็นเกณฑ์การจัดประเภทแบบทดสอบแบบนี้ค านึงถึง
จุดมุ่งหมายของการสอบ หรือการน าผลการสอบไปใช้ จ าแนกเป็น 2 
ประเภท คือ 

3.1 แบบทดสอบที่ครูสร้างเอง (teacher – made 
test) เป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดใน
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะอาจสร้างขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
จากที่ได้เรียนไปแล้ว อาจใช้เพื่อกระตุ้นให้สนใจการเรียน หรือดู
ความพร้อมของนักเรียนก่อนเรียนบทเรียนใหม่  แบบทดสอบชนิดนี้
จึงมีประโยชน์ส าคัญอยู่ที่สามารถสร้างให้เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน หรือเหตุการณ์ได้ดี 

3.2 แบบทดสอบมาตรฐาน (standardized test) 
แบบทดสอบประเภทนี้ใช้ส าหรับเปรียบเทียบกับกลุ่มเป็นส าคัญว่า 

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มแล้ว อยู่ในอันดับเท่าใดของกลุ่ม ต่ าหรือสูง
กว่าคนกลาง ๆ ของกลุ่ม ค าว่า “มาตรฐาน” ซึ่งหมายถึง “เป็นแบบ
เดียวกัน” ข้อสอบมาตรฐานจึงมีสิ่งที่ถือว่า “เป็นแบบเดียวกัน “ อยู่
หลายประการ คือ 1) ด าเนินการสอบแบบเดียวกัน  ไม่ว่าจะไปสอบ
กับใครที่ไหน เรียกกว่ามี “มาตรฐานในการด าเนินการสอบ” เช่น ให้
เวลาเท่ากันพอดี ให้ค าอธิบายค าช้ีแจงเหมือนกัน เป็นต้น  2) เกณฑ์
การให้คะแนน เป็นแบบเดียวกัน มีกฎเกณฑ์การให้คะแนนไว้ชัดเจน 
เรียกว่ามี มาตรฐานใน “การให้คะแนน” และ 3) การแปล
ความหมายคะแนน ใช้เกณฑ์เดียวกัน คะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบมาตรฐานจะต้องเทียบกับเกณฑ์เดียวกัน เช่น เทียบว่า
เก่งกว่าใครกี่คนจาก 100 คนถึงจุดมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ นั่น
คือ ข้อสอบมาตรฐานต้องมี “เกณฑ์ปกติ” ไว้เทียบอันเดียวกัน เช่นนี้
เรียกว่า “มีมาตรฐานในการแปลความหมายคะแนน” 

4. แบ่งโดยใช้สิ่ งที่ต้องการวัดเป็นเกณฑ์  แบ่งเป็น 5 
ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

4.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (achievement test) 
แบบทดสอบประเภทนี้หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดความรู้ ทักษะ 
สมรรถภาพด้านต่างๆ ที่ได้รับจากประสบการณ์ทั้งปวงและมุ่งวัด
ทางด้านวิชาการเป็นส าคัญ ข้อสอบในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
โดยทั่วไป เป็นแบบทดสอบชนิดนี้ เช่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
ศึกษา เป็นต้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นี้สร้างขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมาย
ต่างกัน ก็เรียกช่ือแตกต่างกันออกไป เช่น วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรียกทั่วไปก็เรียกว่า “แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” 
(scholastic  achievement  test) ถ้ามุ่งวัดความพร้อมทางการ
เรียนก็เรียกว่า “แบบทดสอบวัดความพร้อม” (readiness test) 
แบบทดสอบที่มุ่งวินิจฉัยผลการเรียนว่ามีจุดเด่น จุดด้อยตรงไหน 
เรียกว่า “แบบทดสอบวินิจฉัย” (diagnostic  test)  เป็นต้น 

4.2  แบบทดสอบความถนั ด   (aptitude test ) 
“ความถนัด” หมายถึงความสามารถอันเป็นผลรวมของสติปัญญา  
ความสามารถเฉพาะอย่าง  และผลที่ เกิดจากการสะสมของ
ปรากฏการณ์ทั้งมวล  เมื่อรวมกันแล้วท าให้มีความสามารถ  หรือ
สมรรถภาพที่จะเป็นสิ่งหนึ่งได้มากน้อยต่างกันที่ความถนัดมากถนัด
น้อย   เช่น  เด็กบางคนมีความถนัดที่จะเรียนคณิตศาสตร์ได้ดี  
แบบทดสอบความถนัดเป็นแบบทดสอบที่มุ่ง1วัดความสามารถ
เฉพาะด้านนั้น ๆ ออกมาเพื่อใช้พยากรณ์  คาดคะแนนผลการเรียน  
หรือการฝึกอบรมต่อไปในภายภาคหน้าว่าจะเรียนได้ส าเร็จหรือไม่ 
อย่างไร  โดยใช้ข้อเท็จจริงปัจจุบันเป็นรากฐานอนาคต ต่างจาก
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ตรงที่ต้องการวัดความถนัด  เป็นการวัด
ความสามารถโดยเฉพาะอย่าง เพื่อท านายผลการเรียนในอนาคต จึง
สอบก่อนเรียน  ส่วนการวัดผลสัมฤทธิ์ วัดภายหลังเรียน เพื่อ
ตรวจสอบดูว่า เรียนรู้ได้มากน้อยเพียงไร  แบบทดสอบความถนัด  
แบ่งออกเป็น  2  ชนิดใหญ่ๆ  คือ  ความถนัดทางการเรียนทั่วๆ  ไป  
(scholastic  aptitude test) เช่น ความมีเหตุผล ความจ า เป็นต้น 
แบบทดสอบวัดความถนัดโดยเฉพาะ (personality  aptitude 
test) เช่น  ความถนัดทางดนตรี  ทางวิศวกรรม  ทางภาษา 
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4.3 แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ และการปรับตัว 
(personality and adjustment test)   แบบทดสอบพวกนี้ เป็น
แบบทดสอบทางจิตวิทยา เช่น วัดความก้าวร้าว ความวิตกกังวล 
บุคลิกภาพแบบเผด็จการ  แบบประชาธิปไตย บุคลิกภาพหญิง-ชาย 
เป็นต้น แบบทดสอบประเภทนี้มีหลายรูปแบบอาจเป็นมาตรวัด  
(scale) การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และเครื่องมืออื่น ๆ ทาง
จิตวิทยา   

4.4 แบบทดสอบความสนใจ (interest test) ได้แก่ 
แบบทดสอบวัดความสนใจเฉพาะเรื่อง เช่นความสนใจในอาชีพ  
สนใจในวิชาใดวิชาหนึ่ง ฯลฯ 

4.5  แบ บ ท ด ส อบ เจต ค ติ  (attitude test) เป็ น
แบบทดสอบส าหรับวัดความโน้มเอียงของบุคคลต่อเรื่องต่าง  ๆ  ซึ่ง
รวมถึง เจตคติ  ค่านิยม  ลักษณะนิสัย เช่น เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  
เจตคติแบบประชาธิปไตย    เจตคติทางวิทยาศาสตร์ได้วัดกว้างขวาง
มากไม่ว่าจะเป็นเจตคติ ค่านิยมของบุคคล เรื่องราว สิ่งของ หรือ
ปรากฏการณ์  เช่น  เช้ือชาติ การเมือง สั งคม ระบบเศรษฐกิจ  
ศาสนา  และจริยธรรม  ฯลฯ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง รูปแบบสอง
กลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Two Group Pretest-Posttest 
Design) มีแบบแผนการวิจัยดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย 
 

E O1 XE O2 
C O1 XC O2 

เมื่อ  
E   คือ  กลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ 

แบบเชิงรุก (active learning) 
C   คือ  กลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ 

แบบปกติ (passive learning) 
 O1  คือ การวัดผลก่อนการจัดการเรียนรู้ 

O2  คือ การวัดผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
XE    คือ การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
XC    คือ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย   

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คึอ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 300 คน และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม  
คือ 1) กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 คน  และ 2) 
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ (การจัดการเรียนรู้แบบ
บรรยาย) ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 คน ที่ได้มาจาก

การสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก โดยใช้สาขาวิชาเป็นหน่วยใน
การสุ่ม ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก โดยใช้
สาขาวิชาเป็นหน่วยในการสุ่ม  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรดเฉลี่ยสะสม) ของนักศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม โดยใช้สถิติทดสอบ t-test พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ .05  นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนเรียนของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่ม โดยใช้
สถิติทดสอบ t-test พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีคะแนนก่อน
เรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ .05   
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย และการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือ 

เครื่องมือในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ได้แก่  
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก   ประกอบด้วย

แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 15 สัปดาห์  โดยมีขั้นตอนการสร้าง
และพัฒนา ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาชีพครู 
รายวิชา การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 2) ศึกษาเทคนิคและ
กระบวนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 3) พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ รายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จ านวน 15 สัปดาห์ 
4) น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คนพิจารณา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมี
ลักษณะของแบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท 
จ านวน 15 ข้อ  ผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญพบว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นนั้นเห็นด้วยในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05 และ 5) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

2. แบ บ ทดสอบ วัด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างก ารเรี ยน  โดย
ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบปรนัยหลายตัวเลือก (multiple choice) จ านวน 60 ข้อ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปรนัย
หลายตัวเลือก (multiple choice) จ านวน 30 ข้อ โดยผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน าไป
สอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาจากคา่
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC; Item Objective Congruence) ผลการ
ตรวจสอบพบว่าทุกข้อค าถามมีค่า IOC ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดย
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 แล้วด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง (Reliability) 
โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งคือนักศึกษาช้ันปีที่  4 หลักสูตร ครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน 30 คน  เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพของเครื่องมือในด้านความเที่ยงแบบตรวจสอบภายในด้วย
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ผลการตรวจสอบมีค่าความ
เที่ยงเท่ากับ 0.70  

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือโดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยน าไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
พิ จารณ าจากค่ าดั ชนี ค วามสอดคล้ อง (IOC; Item Objective 
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Congruence) ผลการตรวจสอบพบว่าทุกข้อค าถาม มีค่า IOC ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 แล้วด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  และตรวจสอบคุณภาพด้านความ
เที่ยง (Reliability) โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่มี
คุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งคือนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน 30 
คน  เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือในด้านความเที่ยงแบบ
ตรวจสอบภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ผลการ
ตรวจสอบมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.72 
 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผุ้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  โดยใช้สถิติ
ทดสอบ T (dependent sample t-test) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS เวอร์ช่ัน 23 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ 

3. วิเคราะห์ความคิดเห็นความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
เวอร์ช่ัน 23   
 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ดังนี้ 
ส่วนที่  1   ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  โดยใช้สถิติ
ทดสอบ T (dependent sample t-test)  ดังตารางที่ 2    

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก   
      

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ค่าสถิติ 

ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig.(2-tail) 

 หลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 23.77 3.228 
43.573 

.000 

 ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 48.66 1.924 
*p<.05 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า  ค่า  t  มีค่าเท่ากับ  43.573    และผล

การทดสอบความมีนัยส าคัญมีค่า .000  ซึ่งน้อยกว่าระดับความมี
นัยส าคัญที่ก าหนดไว้ คือ .05 (ก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95%) แสดง
ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนมีความแตกต่าง
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนมีค่าสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาก่อนเรียน 

ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูด้้วยวธิี
ปกติ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศกึษาที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ โดยใช้สถิติ
ทดสอบ T (independent sample t-test)  ดังตารางที่ 3    

 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ  
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ค่าสถิติ 

ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig.(2-tail) 

 การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 22.71 3.304 
4.915 

.000 

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ 19.16 2.529 

*p<.05 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า  ค่า  t  มีค่าเท่ากับ  4.915    และผล
การทดสอบความมีนัยส าคัญมีค่า .000  ซึ่งน้อยกว่าระดับความมี
นัยส าคัญที่ก าหนดไว้ คือ .05 (ก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95%) แสดง

ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก มีความแตกต่างกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก มีค่าสู งกว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รบัการจัดการเรียนรูด้้วยวธิี
ปกติ 

 
ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นความคิดเห็นของ

นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก   

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายระดับ
คะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 1) 4.21–5.00 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
2)  3.41-4.20 มีความเหมาะสมในระดับมาก 3) 2.61-3.40 มีความ
เหมาะสมในระดับปานกลาง 4) 1.81-2.60 มีความเหมาะสมใน
ระดับน้อย และ 5) 1.00-1.80 มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 
ผู้สอนมีเทคนิคการสอนที่ตื่นเต้นน่าสนใจ 4.10 0.72 เห็นด้วยในระดับมาก 
ผู้เรียนกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.20 0.74 เห็นด้วยในระดับมาก 

ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกและกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ 

4.00 0.80 เห็นด้วยในระดับมาก 

ผู้ สอนเป็ นผู้ ดู แล  ช่วย เหลือ  ให้ ค าแนะน าแก่
นักศึกษาในการปฏิบัติงาน 

4.10 0.75 เห็นด้วยในระดับมาก 

รวม 4.10 0.80 เห็นด้วยในระดับมาก 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยนักศึกษาเห็นด้วยในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10    
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังไดร้ับการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนขออง
นักศึกษาก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุกสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ  

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้แบบเชิง
รุกในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขออง
นักศึกษาก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  ซึ่งสอดคล้องตาม
สมมติฐานในการวิจัยข้อ 1  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกสูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ ซึ่ง
สอดคล้องตามสมมติฐานในการวิจัยข้อ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกนั้นเป็นการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคที่หลากหลาย อาทิ การใช้เทคนิคเพื่อนร่วมคิด เทคนิคอัศวิน
โต๊ะกลมเป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ ที่
หลากหลาย เพื่อกระตุ้นความสนใจและสร้างบรรยากาศทางการ

เรียน และให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การ
พูด การอ่าน การเขียน การร่วมกันอภิปรายกับเพื่อน การน าเสนอ
งาน ผ่านการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดการ
เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการ
เรียนรู้แบบเกม การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นต้น  ท าให้
บทบาทของผู้สอนเปลี่ยนแปลงไปจากผู้ให้ความรู้โดยการบรรยายมา
เป็นการให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การค้นคว้าหาค าตอบ และเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปสรุป
เป็นความคิดรวบยอดและน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของนนทลี พรธาดาวิทย์ (2560) ที่ศึกษา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในวิชาการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น และสอดคล้องกับ
อรอุมา ลาสุนนท์ (2561) ที่ศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชา
สัมมนาทางวิศวกรรม ที่พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าคะแนน
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเชิง
รุกในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 3  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้นั้นมีการใช้รูปแบบการสอนและ
เทคนิคต่าง ๆ ท่ีหลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการ
เรียน  ส่งผลให้นักศึกษาพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนนทลี พรธาดาวิทย์ (2560) ที่พบว่านักศึกษามีความ
คิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับมาก และสอดคล้องกับอรอุมา ลาสุนนท์ 
(2561) ที่พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกควรออกแบบกจิกรรมการ
เรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการเสริมแรงให้
นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง และจูงใจให้เรียนรู้ในเรื่องที่ยาก
ขึ้นต่อไป  เนื่องจากภายในห้องเรียนมีความสามารถคละกันทั้งเก่ง 
ปานกลาง และอ่อน นักเรียนจะใช้เวลาในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรบูรณาการโดยใช้รูปแบบหรือเทคนิคการสอนที่เน้น

ผู้เรียนร่วมกับการจัดท าสื่อประกอบเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ
เข้าใจถึงองค์ความรู้และทักษะทางด้านการวิจัย และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการ
ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อค้นพบ
อย่างครบถ้วนและควรมีการศึกษาในระยะยาวเพื่อติดตามผลการน า
องค์ความรู้และทักษะไปใช้ในการฝึกประสบการณ์การสอนวิชาชีพ
ครู และการน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังส าเร็จ
การศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นโดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพง เพื่อก าหนด
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพง ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เป็น
วิจัยเชิงคุณภาพและได้เลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น จ านวน 30 
คนโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการท าวิจัย ผลการศึกษาพบว่าชุมชนโดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพง ประกอบด้วย ชุมชนแฟลต
การรถไฟ ชุมชนวัดดวงแข ชุมชนตรอกสลักหิน และชุมชนจรัสเมือง ซึ่งมีภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นของคนในพื้นที่
โดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพง และสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพงได้ โดยการก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงระหว่าง 4 ชุมชนหลักและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ๆ โดยรอบเข้ากับสถานีรถไฟหัวล าโพง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้ นที่
ใกล้เคียงสถานีรถไฟหัวล าโพงและสถานีรถไฟหัวล าโพง 

 
ค าส าคั  : ภูมิทัศน์วัฒนธรรม, การท่องเที่ยว, วิถีชีวิตท้องถิ่น 

Abstract 

This study aims to determine cultural landscapes and ways of life of the communities surrounding Hua 
Lamphong Railway Station in order to determine guidelines for tourism development in the areas around Hua 
Lamphong Railway Station. This study is a qualitative research that was conducted by selecting 3 sample groups 
including government agencies, local entrepreneurs and local people, in a total of 30 people. In-depth interviewing was 
used as a research tool. The results of the study indicated that the communities surrounding Hua Lamphong Railway 
Station consisted of Railway Flat community, Wat Duang Khae community, Trok Salak Hin community and Charat 
Mueang community. These communities have cultural landscapes that reflect ways of life of the people in the areas 
around Hua Lamphong Railway Station. As a result, the tourism in the areas around Hua Lamphong Railway Station can 
be developed by establishing tourist routes to link the 4 main communities and important tourist attractions 
surrounding with Hua Lamphong Railway Station in order to promote the tourism in the surrounding areas of Hua 
Lamphong Railway Station and Hua Lamphong Railway Station itself.   

 
Keywords : Cultural landscapes, Tourism, Life of the Communities 
 

1.บทน า 
สถานีรถไฟหัวล าโพงเป็นสถานีรถไฟสถานีหลักของ

ประเทศไทยและเป็นสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยที่ก่อตั้งมา
นานนับร้อยปี ตั้งอยู่ที่แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
สถานีรถไฟยังมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก รวมถึง
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้สถานี

หัวล าโพงยังมีสถานที่ตั้งที่มีความโดดเด่นในการเช่ือมต่อไปยัง
สถานท่ีอื่น ๆ ซึ่งเป็นต้นทางหลักของรถไฟฟ้าทั่วประเทศและใกล้กับ
ย่านธุรกิจการค้าที่ส าคัญ และชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชนในแขวง
รองเมือง 4 ชุมชนหลัก ได้แก่ ชุมชนแฟลตการรถไฟ ชุมชนวัดดวง
แข ชุมชนตรอกสลักหิน และชุมชนจรัสเมืองที่ เป็นแหล่งชุมชน
ท่องเที่ยว พร้อมท้ังยังมีภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต
ท้องถิ่นของคนในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพงและมีความ
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เกี่ยวเนื่องกับสถานีรถไฟหัวล าโพงที่มีความส าคัญในด้านการ
ท่องเที่ยว (ประวัติสถานีรถไฟหัวล าโพง [1]; Pimchanok [2]) 

ฉะนั้นภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่
สามารถสื่อถึงเหตุการณ์ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของผู้คนในพื้นที่นั้น 
ๆ อันเป็นหลักฐานส าคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นของผู้คน
ในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพงตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน แต่
เนื่องจากพ้ืนที่แต่ละแห่งมีลักษณะทางกายภาพ หรือสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่แตกต่างกัน เมื่อผู้คนเข้าไปใช้ประโยชน์หรือเข้าไปตั้งถิ่น
ฐานในพื้นที่ใด ๆ  จึงต้องแสวงหาวิธีที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของตนเองอาจต้องปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ หรือปรับเปลี่ยนสภาพ
พื้นที่นั้น ๆ ดังนั้นผลจากการกระท าต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น จึงส่งผลท าให้เกิดภูมิทัศน์
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ของท้องถิ่น (ศุภรัตน์ พิณ
สุวรรณ [3]) 
 จากเหตุผลและความส าคัญเกี่ยวกับชุมชนโดยรอบสถานี
รถไฟหัวล าโพงดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาภูมิทัศน์
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นโดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพงว่ามี
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเช่นไร และจะสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวใน
พืน้ท่ีโดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพงได้หรือไม่ 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นโดยรอบ
สถานีรถไฟหัวล าโพง 
 2.2 เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนา การท่องเที่ยว โดยการ
สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเช่ือมโยงในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟหัว
ล าโพง 
 
3.แนวคิดและทฤษฎี 

3.1 ภมูิทัศน์วัฒนธรรมในสังคมไทย 
แนวความคิดนี้ เพิ่งมีการศึกษาไม่นานนัก รัชนีกร แซ่วัง 

[4] กล่าวว่า ศรีศักร วัลลิโภดม [5] นับเป็นนักวิชาการคนแรก ๆ ที่
ให้ความสนใจในการศึกษาแนวคิดดังกล่าวภายใต้ค าว่า “ภูมิ
วัฒ น ธรรม ” ใน ความห ม ายภู มิ ทั ศน์ วัฒ น ธ รรม  (Cultural 
Landscape) พร้อมค าอธิบายว่ า คือ  ความสัมพันธ์ระหว่ าง
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมซึ่งในบริบททางสังคมวัฒนธรรมในที่นี้ 
หมายถึง ลักษณะทางภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ในอาณาบริเวณใด
บริเวณหนึ่งเช่น ป่า ภูเขา แม่น้ า อันสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐาน
บ้านเมืองของผู้คนในท้องถิ่นจนกลายเป็นที่รู้จักร่วมกันและมีการ
ก าหนดนามช่ือเป็นสถานที่ต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นแผนภูมิหรือแผน
ที่ เพื่อสื่อสารถึงกันอาจสร้างเป็นต านานขึ้นมาอธิบายถึงความเป็นมา
และความหมายส าคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของสถานท่ีและท้องถิ่นนั้น ๆ 

3.2 ประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
เกรียงไกร เกิดศิริ  [6] ได้ศึกษาแนวคิดด้านภูมิทัศน์

วัฒนธรรมในมิติด้านพื้นที่ที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมและธรรมชาติอัน
เป็นผลท าให้มีการแบ่งประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมตามลักษณะ
พื้นที่ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

  1 ) ภู มิ ทั ศน์ วัฒ น ธรรมชนบ ท  (Rural Landscape) 
สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของภูมิประเทศ ทางธรรมชาติในฐานะ
ที่เป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่สังคมดั้งเดิม เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของการด ารงชีวิตด้านแรงงาน ความรู้  และ
เทคโนโลยี ดังน้ันมนุษย์จึงต้องอาศัยธรรมชาติและกลายเป็นลักษณะ
ที่โดดเด่นของชุมชนประเภทน้ี 
  2) ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (Semi Urban 
and Rural Landscape) สะท้อนให้ เห็นถึง การตั้ งถิ่นฐานของ
มนุษย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการพัฒนาพื้นที่และการปรับภูมิทัศน์ โดย
ใช้ความรู้และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์
ภายใต้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพื่อให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติทั้ง
ในเชิงโครงสร้างและ หน้าที 
  3) ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมือง (Urban Landscape) เป็น
ชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัว และความซับซ้อนของสังคม
มนุษย์ที่มี เทคโนโลยีขั้นสูง ใช้ความรู้ที่พยายามที่จะเอาชนะ
ธรรมชาติ และความพยายามของมนุษย์เหล่านี้ ได้แปรเปลี่ยนและ
พัฒนาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและความยั่งยืนในฐานะที่เป็นชุมชนมี
ชีวิต 

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต 
วิถีชีวิต หมายถึง แนวทางการด าเนินชีวิตของผู้คนใน

ชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ โดยการสะท้อนพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึง
ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมและ
คุณธรรม จนกลายเป็นแบบแผนและกฎเกณฑ์ที่สามารถร่วมกัน
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (ภูสิทธ์ ขันติกุล [7]) 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการวิจัย เนื่องจากผู้วิจัยต้องการ
ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น
โดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพง จากหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ประกอบการท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น ดังระเบียบ
วิธีวิจัยดังต่อไปนี้ 

4.1 กลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ไว้ 
3 กลุ่ม ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) คือ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการท้องถิ่น และ
ประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ เจ้าหน้าที่และพนักงานสถานีรถไฟหัว
ล าโพง จ านวน 10 คน ผู้ประกอบการในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟหัว
ล าโพง จ านวน 10 คน และประชาชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
10 คน รวมทั้งหมด 30 คน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ [8]) 

4.2 เคร่ืองมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้เลือกการสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือ และสร้างแนวค าถามแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) เพื่ อผู้ วิ จั ยจะได้ รายละเอี ยดของข้อมู ลตรงตาม
วัตถุประสงค์มากที่สุดและเปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบ เพื่อให้ผู้ให้
สัมภาษณ์มีความเป็นอิสระที่จะเล่าเรื่องต่าง ๆ ของตนเอง 
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4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนั้นวิธีการเข้าถึงข้อมูลและ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านเอกสาร (Review data) และ 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม (Field data) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาใน
ครั้งนี้มากท่ีสุด 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้า 
และก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลที่รวบรวม
มาได้ทั้งหมด โดยแยกให้เห็นถึงส่วนประกอบและความสัมพันธ์ต่าง 
ๆ ระหว่างส่วนประกอบของข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน เพราะข้อมูลที่
ได้มานั้นต้องตรวจสอบแหล่งที่มา เช่น วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยที่ผ่านมาว่าเนื้อหาที่ได้คล้าย และสอดคล้อง หรือแตกต่าง
กันอย่างไร หากแตกต่างต้องท าการแยกประเด็นออกมา แล้ว
วิเคราะห์สาเหตุ เช่น เวลาเปลี่ยนแปลง ทัศนคติเปลี่ยน ค่านิยม
เปลี่ยน เป็นต้น (โยธิน แสวงดี [9]) 
 
5.กรอบแนวคิด 
 

 
 

6.ผลการศึกษา 
ชุมชนโดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพง ประกอบด้วย 4 

ชุมชน ได้แก่ (1) ชุมชนแฟลตการรถไฟ เป็นชุมชนสวัสดิการที่
พนักงานการรถไฟอาศัยอยู่จึงจะท าเป็นป้ายสถานีรถไฟเป็นจุด
เช็คอินที่สะท้อนความเป็นชุมชนและที่มา (2) ชุมชนวัดดวงแข เป็น
ชุมชนที่สะท้อนเรื่องราวการประกอบอาชีพขายน้ าในสถานีรถไฟและ
เก็บขวดของเก่าไปขาย เลยอยากจะใช้ขวดน้ ามาท าเป็นงานศิลปะ
เพื่อตกแต่งชุมชนและมีจุดเช็คอินในงานจากขวดน้ าพลาสติก (3) 
ชุมชนตรอกสลักหิน เป็นชุมชนที่มีเรื่องราวความเป็นมาของคนใน
ชุมชนที่เป็นคนจีนมีวัฒนธรรมความเช่ือและอาชีพการพับกระดาษ
ไหว้เจ้าจึงเป็นที่มาของการใช้กระดาษเงินกระดาษทองหรือใช้โทนสี

แดงในการท าจุดเช็คอิน และ (4) ชุมชนจรัสเมือง เป็นชุมชนที่มี
อาชีพรับซักผ้าที่ชาวบ้านท าน้ ายาซักผ้าเอง มักจะบอกว่าชุมชนเรา
ซักผ้าสะอาดและมีเวิ้งในชุมชนเป็นที่ส าหรับตากผ้า คนที่เดินไปใน
ชุมชนจะเห็นเป็นงานศิลปะที่เป็นความภูมิใจของชุมชน จึงน าเสนอ
อาชีพของชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์เอกศิลปศึกษาในการออกแบบให้เป็นงานศิลปะ เพื่อเป็นจุด
เช็คอินในครั้งนี้  

นอกจากน้ี ชุมชนโดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพงยังมีสถานที่
ท่องเที่ยวส าคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นของคนในพื้นที่
โดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพงผ่านภูมิทัศน์วัฒนธรรม ดังนี้ 

1.บ้านไชโย เป็นบ้านที่มีความเก่าแก่ยาวนานตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 5 ปัจจุบันเป็นศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
เด็ก ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางท ากิจกรรม ท าให้เด็กมีพื้นที่
สร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กใน
ชุมชนและยังเป็นศูนย์บริการสุขภาพในชุมชนอีกด้วย 
 2.ชุมชนศิลปะเรืองยิ้ม เป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ท่ีเต็มไป
ด้วยสีสันและความน่ารักของคนในชุมชน ก าแพงที่ทอดยาวตลอด
ทางเดินถูกเติมเต็มไปด้วยภาพศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชุมชน
รองเมือง ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการของเด็กและเยาวชน รวม
ไปถึงอาสาสมัครชุมชน ซึ่งการวาดภาพศิลปะเหล่านี้ นับว่าเป็นการ
สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน และชุมชนก็น่าอยู่ข้ึนไม่น้อยเลยทีเดียว โดย
การน าแนวคิดพื้นท่ีสร้างสรรค์และ 3 ดี ได้แก่ พื้นที่ดี ภูมิดี และสื่อดี 
มาเป็นแนวทางในการน าศิลปะสร้างสรรค์มาสร้างการมีส่วนร่วมและ
เปลี่ยนพื้นท่ีเสี่ยงที่มืดมนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ สร้างคุณค่าให้พ้ืนท่ีและ
เชื่อมเส้นทางงานศิลป์ใน 4 ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน ย่านรองเมือง ผลิตสื่อ โปสเตอร์ หนังสั้น 
สารคดี เสนอเรื่องราว จุดดีจุดเด่นของชุมชน สร้างและเพิ่มจ านวน
แกนน าอาสาสมัครเด็กเยาวชน ชุมชนที่สามารถสื่อสารเรื่องราว 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตการกินอยู่ของตนเองให้เกิด
เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่มีส่วนร่วม มีชีวิตชีวาของผู้คนย่านรองเมืองและ
ขยายพื้นท่ีเชื่อมแนวคิดการท างาน สร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชนที่จะน าไปสู่การเห็นคุณค่า เท่าทันสื่อ สถานการณ์และ
เกิดเป็นเครือข่ายร่วมขับเคลือ่นงานพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

3.บ้านไม้ 100 ปี ที่ถูกสร้างมาพร้อม ๆ กับชุมชนนี้เกิดขึ้น 
ปัจจุบันก็ยังคงความคลาสสิคมีสภาพสมบูรณ์และสวยงามมาก ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้เลยก็ว่าได้ 

4.ซอยงูเหลือม ซอยนี้เป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างชุมชน
วัดดวงแขไปยังอีกฝั่งหนึ่ง และยังเชื่อมถึงชุมชนแฟลตรถไฟอีกด้วย 
ลักษณะเส้นทางนี้เป็นซอยเล็กและแคบ มีเส้นทางยาวที่คดเคี้ยวไป
มา ประกอบความมืดและชื้น ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “ซอยงูเหลือม” 
แต่ความพิเศษของซอยนี้คือ มีห้องเช่า มีผู้คนอาศัยอยู่ และมีร้าน
ขายของช าอยู่ตลอดเส้นทาง 

5.พื้นที่สร้างสรรค์ใต้ชุมชนทางด่วน พื้นที่นี้ถูกพัฒนาจาก
แหล่งเสื่อมโทรมให้เป็นลานกิจกรรมเอนกประสงค์ของชุมชน ไม่ว่า
จะเป็นสนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น และลานออกก าลังกาย รวมถึง
เป็นสถานจัดกิจกรรมส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญต่าง ๆ 
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6.ศาลเจ้าทีกง เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจ าชุมชนตรอก
สลักหินที่มีความเก่าแก่กว่า 100 ปี มีกระถางธูปศักดิ์สิทธิ์อายุ 100 ปี 
และมีแปะกง เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซิงเอีย เจียงตีเอีย ประดิษฐาน
อยู่ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน และทุก ๆ ปีชุมชน
จะจัดงานเฉลิมฉลองและสักการะศาลเจ้า ด้วยการจัดแสดงง้ิว 2 
ครั้งต่อปี 

7.ซุ้มประตูโบราณและซอยศิลปะ  เป็นซุ้มประตูที่เป็น
ร่องรอยอารยธรรมของไทยกับจีน มีความสวยงามและเป็น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนตรอกสลักหิน และบริเวณนี้ยังเป็นที่
จัดแสดงงานศิลปะภาพถ่าย ภาพเพ้นท์สีน้ ามัน และการเพ้นท์
ก าแพงที่มาจากฝีมือของเด็ก ๆ 

จากข้อมูลของชุมชนโดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพง และ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญต่าง ๆ ในพื้นที่สถานีรถไฟหัวล าโพงใน
ข้างต้น จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพงนั้น มีภูมิทัศน์
วัฒนธรรมที่หลากหลายและมีภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท โดยสะท้อนผ่านการพัฒนาพื้นที่และการปรับภูมิทัศน์ ด้วย
วิธีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของคน
ในท้องถิ่นและสิ่ งแวดล้อมของชุมชน เช่น ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตท้องถิ่นเป็นต้น ดังนั้นแนวทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพงสามารถ
สร้างได้โดยการก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเช่ือมโยงระหว่าง 4 
ชุมชนหลักและแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญ ๆ โดยรอบเข้ากับสถานีรถไฟ
หัวล าโพง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงสถานี
รถไฟหัวล าโพงและสถานีรถไฟหัวล าโพง 
 
7.การอภิปรายผล 
  ชุมชนโดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพง ประกอบด้วย 4 
ชุมชน ได้แก่ (1) ชุมชนแฟลตการรถไฟ (2) ชุมชนวัดดวงแข (3) 
ชุมชนตรอก และ (4) ชุมชนจรัสเมือง ซึ่งเป็นชุมชนที่มีภูมิทัศน์
วัฒนธรรมอันเก่ าแก่  สวยงาม และมีความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม ดังมีความสอดคล้องกับค ากล่าวของ 
ศรีศักร วัลลิโภดม [5] ทีก่ล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
กับการตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองของผู้คนในท้องถิ่นจนกลายเป็นที่รู้จัก
ร่วมกันและมีการก าหนดนามช่ือเป็นสถานที่ต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็น
แผนภูมิหรือแผนที่ เพื่อสื่อสารถึงกันอาจสร้างเป็นต านานขึ้นมา
อธิบายถึงความเป็นมาและความหมายส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของสถานที่และท้องถิ่นนั้ น ๆ
เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของทั้ง 4 ชุมชน ที่สะท้อนให้เห็นผ่านวิถี
ชีวิตของในคนพื้นที่ ในรูปแบบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท (Semi Urban and Rural Landscape)  ดังประเภทของภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมที่ เกรียงไกร เกิดศิริ [6] ได้จ าแนกเอาไว้ กล่าวคือ 
พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพงมีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการพัฒนาพื้นที่และการปรับภูมิทัศน์ โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของคนในพื้นที่ภายใต้ความเป็นดั้งเดิม เช่น อาชีพ 
อาคาร บ้านเรือน สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ตลอดจนช่ือของชุมชนที่
สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ในแต่ละชุมชน 

  นอกจากนี้ในพื้นที่โดยรอบยังมีสถานีรถไฟหัวล าโพงเป็น
ศูนย์กลางของการเดินทางท่องเที่ยวทางรางที่สามารถเชื่อมเส้นทาง
การท่องเที่ยวกับจังหวัดต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงได้อีกด้วย เช่น จังหวัด
อยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรสาคร 
เป็นต้น    
  ดังนั้นสถานีรถไฟหัวล าโพงจึงเป็นสถานที่ที่ส าคัญต่อการ
เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว เนื่องด้วยเป็นศูนย์รวมของการ
เดินทางท่องเที่ยวทางรางและพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟยังเอื้อต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอีกด้วย 
 
8.ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ชุมชนควรมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และฟื้นฟูศิลปะ
และสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 8.2 ควรส่งเสริมการมสี่วนรว่มระหว่าง 4 ชุมชนเข้ากับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
 8.3 ควรสร้างกิจกรรมการท่องเที่ ยวรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่
โดยรอบสถานีรถไฟหัวล าโพงเพื่อดึงดูดความสนใจและยืดระยะเวลา
ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวให้อยู่ในพ้ืนท่ีได้นานมากยิ่งข้ึน 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชีใน
มุมมองของส านักงานบัญชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Factors Related to Satisfaction Level of Characteristics of Cooperative 
Students in Accounting Program on the Accounting Office Perspective at  

Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อ (1) ศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชีและ (2) เปรียบเทียบคุณลักษณะ
นักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชี โดยจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ โดยเป็นกรณีศึกษาส านักงานบัญชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 18 แห่ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสหกิจ เพื่อให้สถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจต่อความสามารถของนักศึกษา ซึ่งจะมีผลต่อการตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  
 ผลการศึกษาพบว่า  1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 88.9)  มีอายุ 20 - 30 ปี (ร้อยละ 38.9) และมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 66.7)  2) ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจในมุมมองของส านักงานบัญชีภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี  และด้านทักษะ
ทางปัญญา อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ด้านทักษะวิชาชีพบัญชี  และด้านภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษาอยู่ในระดับมาก 3) ผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีเพศ อายุ และวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาการบัญชีไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : ส านักงานบัญชี, สหกิจศึกษา, ความพึงพอใจ 

Abstract 
The purpose of this study is to ( 1) investigate characteristics of cooperative students and compare the 

characteristics of cooperative students in the accounting program. Which is a case study of 18 firm’s accounting office in 
Phra Nakhon Si Ayutthaya. The finding for the benefit of curriculum development. And preparing for cooperative 
students, so that establishments are satisfied with the ability of students which will affect the acceptance of students 
to practice. The statistics used in the analysis were descriptive statistics and inferential statistics. 

The study shows evidence that 1) Most of the respondents were female. 88.9 percent were aged between 
20-30 years, 38.9 percent, and had a bachelor's degree of 66.7 percent. 2) The satisfaction with the characteristics of 
cooperative students from the accounting firm's perspective was the highest level. When considering each aspect found 
that in interpersonal relations and responsibility knowledge in accounting professions. And intellectual skills Is at the 
highest level professional accounting skills and the image of the educational institutions was at a high level. 3) 
Respondents with different gender, age, and educational level. The satisfaction with the characteristics of cooperative 
students in accounting is no different. 
Keywords: Office of Accounting, Cooperative Education, Satisfaction 
 
1. บทน า 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดท าบัญชีให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อก าหนด
ของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีเป็นสิ่งส าคัญที่สะท้อนฐานะ

ทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ รวมทั้งการด าเนิน
ธุรกิจที่มีหลักธรรมาภิบาลอันส่งผลต่อผู้ใช้งบการเงินและสร้างความ
เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นได้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า [1] ธุรกิจส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยใช้บริการส านักงานบัญชี บริการรับท าบัญชีเป็นส่วน
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ส าคัญของธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ ผลก าไร
ของการด าเนินธุรกิจเป็นกลยุทธ์ให้ผู้บริหารวิเคราะห์และน ามา
พิจารณาเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ ซึ่งข้อมูล
ตัวเลขนั้นเกิดจากการจัดท าบัญชี งานสอบบัญชีเป็นการตรวจสอบ
บนพื้นฐานความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีนัยส าคัญอันจะส่งผลให้งบ
การเงินเกิดข้อผิดพลาด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงินและระบบการควบคุมภายในที่ดี  ซึ่ งหากระหว่างการ
ตรวจสอบบัญชีพบข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยงดังกล่าวก็จะท าให้
ผู้บริหารสามารถทราบจุดอ่อนหรอืหาวิธีแก้ไขได้ การตรวจสอบบัญชี
จึงท าให้ผู้ใช้งบการเงินมั่นใจว่างบการเงินที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้น
ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี รวมถึงปฏิบัติอย่างเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
เพื่อให้บริษัทสามารถน างบการเงินเหล่านั้นไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันที่ต้องแบกรับความคาดหวัง
ของสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัย
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นไปตามความคาดหวังของ
ผู้ใช้บัณฑิตในระหว่างกระบวนการศึกษาจึงเกิดระบบการศึกษาใน
รูปแบบของ สหกิจศึกษา (Cooperative Education) ซึ่งเป็นระบบ
การศึกษาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหา
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่าง
มีระบบด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการ
ปฏิ บั ติ งาน  (Work Integrated Learning) นั กศึ กษ าจะ ได้ ท า
โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เช่น 
การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของ
กระบวนการท างาน ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้
ภายใน 4 เดือน ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการ
ท างาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการตอ้งการมากท่ีสุด 
เป็นกลไกในการส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยวิธีการของสหกิจศึกษา
จะเน้นที่ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลประโยชน์
ร่วมกันสูงสุด โดยมีประโยชน์ต่อสถานบันการศึกษา อาทิ เกิดความ
ร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ 
ได้รับข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
และช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน รวมทั้ง
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ อาทิเช่น มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการตลอดทั้งพนักงานประจ ามีเวลา
มากขึ้นที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่มีความส าคัญกว่าเกิดความ
ร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษาช่วย
พัฒนาบัณฑิตของชาติ เป็นวิธีการช่วยคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็น
พนักงานประจ าในอนาคตด้วยโดยไม่จ าเป็นต้องการทดลองงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ [2] 
 ในแต่ละปีการศึกษามีนักศึกษาบัญชีจ านวนมากที่จะต้องออกฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ส านักงานสอบ
บัญชีเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรงกับหลักสูตร ซึ่งส านักงานสอบบัญชี
นั้นมีสิทธิที่ จะตอบรับหรือปฏิ เสธให้นักศึกษาเข้ารับการฝึก

ปฏิบัติงาน ส านักงานสอบบัญชีที่ให้โอกาสแก่นักศึกษาย่อมมีความ
คาดหวังว่านักศึกษาน้ันจะต้องมีคุณสมบัตติรงหรอืมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่ตรงกับลักษณะงาน ผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษา
คุณลักษณะหรือปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อความต้องการนักศึกษาสหกิจ
ในมุมมองของส านักงานบัญชีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อน าผล
วิจัยมาใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาสหกิจ เพื่อให้สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อ
ความสามารถของนักศึกษา ซึ่งจะมีผลต่อการตอบรบันักศึกษาเข้าฝกึ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการสร้างช่ือเสียงให้หลักสูตรบัญชีของแต่ละ
มหาวิทยาลัยได้อีกด้วย 
 วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชีใน
มุมมองของส านักงานบัญชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการ
บัญชีในมุมมองของส านักงานบัญชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  
 ประโยชน์ในการศึกษา  
 1. ทราบถึงระดับความพึงพอใจของส านักงานบัญชีที่มีต่อ
คุณลักษณะของนักศึกษาสหกิจ แยกตามองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ทางวิชาชีพ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะทางวิชาชีพ 
 2. เพื่ อ เป็นแนวทางให้ กับนักศึกษาในการปฏิบั ติตนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้อยู่ในความพึงพอใจของส านักงานบัญชี
ในระหว่างการฝึกสหกิจ 
 3. เพื่อน าข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามของส านักงาน
บัญชีมาใช้เพื่อแนะแนวนักศึกษาสหกิจในรุ่นต่อไป 
 4. น าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความพึงพอใจของส านักงานบัญชี 
เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาสหกิจได้เข้าท างานในสถานประกอบการ
หลักจากท่ีจบการฝึกสหกิจ 
 ค านิยามศัพท์  
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิด เห็นของ
ส านักงานบัญชีที่มีต่อความต้องการนักศึกษาสหกิจ 
 สหกิจศึกษา หมายถึง กระบวนการที่นักศึกษาได้น าความรู้ 
ทักษะ ที่ได้รับจากสถานศึกษาไปฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา 
 ส านักงานบัญชี หมายถึง ส านักงานบัญชีที่ให้บริการรับท าบัญชี
และงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการจั ดท าบัญ ชี  ที่ ตั้ งอยู่ ในจั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา และจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
 ภาพลักษณ์สถาบันการศึกษา หมายถึง มุมมองของส านักงาน
บัญชีท่ีมองจากมหาวิทยาลัย ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
 คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ลักษณะนิสัยที่ดีที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติในการท างาน และกฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมขององค์กร 
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 ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี หมายถึง ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 ทักษะทางปัญญา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ มาใช้การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง 
การมีบทบาท สื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้อย่างเหมาะสม 
และมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง 
 ทักษะทางวิชาชีพบัญชี หมายถึง ความสามารถนอกเหนือจาก
ความรู้ทางวิชาชีพที่นักศึกษาควรมี เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพใน
ภาคปฏิบัติงาน 
2. การทบทวนวรรณกรรมและพัฒนาสมมติฐาน 
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรมไม่
สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่จะทราบว่าบุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างซับซ้อน
ยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดความคิดเห็นของ
บุคคลเหล่านั้นได้   โดยทางอ้อม และการแสดงความคิดเห็นนั้น
จะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริง จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ 
ภนิดา ชัยปัญญา [3]  โดยมีความสอดคล้องกับ จิราภรณ์ โรจน์
กัญญาพร [4] ซึ่งได้สรุปว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกที่ดีหรือ
ทัศนคติที่ดีของบุคคล เกิดจากการได้รับการตอบสนองที่ต้องการก็
จะเกิดความรู้สึกที่ดีในสิ่งนั้น หากบุคคลเกิดความพึงพอใจในการ
ท างานก็จะตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ตรงกันข้าม หากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนองความ
ไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น ในส่วนของ Maynard W.Shelly อ้างถึงใน 
ประกายดาว ด ารงพันธ์ [5] ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึก
ทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่
เกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึก
ที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกใน
ทางบวกอื่น ๆ ขณะที่ วิชัย เหลืองธรรมชาติ [6] กล่าวว่า ความพึง
พอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการ
ตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ในท่ีใดย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานที่
ไม่ต่างกัน Maslow [7] ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมมนุษย์เกิดจากความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Need) ซึ่งจะเรียงล าดับจากน้อยไปหามากและ
สามารถเรียงล าดับความส าคัญได้จากความต้องการระดับต่ าสุด
จนถึงสูงสุด ประการแรก คือ ท่ีอยู่อาศัย อาหาร มนุษย์ จะต้องการ
สิ่งเหล่านี้มาตอบสนองก่อนสิ่งอ่ืนใด Maslow ได้เสนอความคิดว่าใน
ระหว่างล าดับขั้นต่าง ๆ ของความต้องการของมนุษย์นี้  ความ
ต้องการขั้นสูงกว่าได้ปรากฏออกมาให้เห็นแล้วก่อนที่ความต้องการ
ขั้นแรกจะทันได้เห็นผลเป็นที่พอใจเสียด้วยซ้ าอย่างไรก็ตามคน
ส่วนมากแสดงให้เห็นว่าตนมีความพอใจอย่างสูงสุดในล าดับขั้นของ
ความต้องการขั้นต่ าๆ มากกว่าขั้นสูง ซึ่ งสอดคล้องกับ  David 
Clarence McClelland [8] ได้เสนอทฤษฏีระบุความต้องการบรรลุ
ความส าเร็จ โดยระบุว่ามีแรงจูงใจที่ส าคัญ 3 ประการคือ ความ
ต้องการทางด้านสังคม ความต้องการอ านาจและความต้องการ

ความส าเร็จความต้องการเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้วจะหมายถึง ความ
ต้องการทางด้านสังคม ความต้องการที่จะมีเกียรติยศช่ือเสียง และ
ความต้องการความสมหวังในชีวิตตามทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ
ของ Maslow Mc Clelland มีความเห็นว่า ความต้องการด้าน
ความส าเร็จมีความส าคัญมากท่ีสุดส าหรับความส าเร็จด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความต้องการด้านความส าเร็จจะเกี่ยวกันกับความมี
น้ าใจของผู้ประกอบการที่จะยอมรับความเสี่ยงภัยบางอย่างและท า
การพัฒนาทรัพยากรด้านเศรษฐกิจของประเทศ คนที่มีธุรกิจขนาด
เล็กเป็นตัวอย่างของกลุ่มผู้มีคะแนนสูงส าหรับความต้องการทางด้าน
ความส าเร็จบุคคลที่มีความต้องการบรรลคุวามส าเร็จและ อรสา โกศ
ลานันทกุล, มนัส สายเสนา, จิตเจริญ ศรขวัญ, และทรงพลธนฤทธิ์ 
มฤครัฐอินแปลง [9]  ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญที่ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น
ผู้บริหารต้องพยายามหาทางปรับปรุงสมรรถภาพและความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมงาน โดยการสร้างคุณค่าในงานให้เกิดขึ้น เพื่อเปิดโอกาส
ให้บุคคลากรมีทางเจริญก้าวหน้าและสมาชิกมีความพึงพอใจ 
หน่วยงานนายจ้างหรือหัวหน้าหน่วยงานจะเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานต่อลูกจ้าง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฎี
ข อ ง  Frederick  Herzberg, Bernard Mauser, and Barbara 
Snyderman [10] มีความเห็นว่า สิ่งที่ตรงข้ามกับความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ไม่ใช่ความพอใจ (Dissatisfaction) แต่เป็นการขจัด
สิ่งที่ท าให้เกิดความไม่พอใจออกไปได้ ไม่จ าเป็นว่าจะท าให้เกิดความ
ไม่พอใจขึ้น แต่เพียงท าให้เป็นกลางคือ มีความพอใจที่จะท างาน
ต่อไปอย่างเดิม Herzberg ให้ความเห็นว่าสิ่งที่ตรงข้ามกับความ
พอใจคือ “ไม่มีความพอใจ” (No Satisfaction) และสิ่งตรงข้ามกับ
ความไม่พอใจคือ “ความพอใจ” 
 สมมติฐานงานวิจัย : ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมี
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการ
บัญชีในมุมมองของส านักงานบัญชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกัน 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยไดก้รอบแนวคิดในการวิจัย ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
3. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 3.1 วิธีวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ

คุณลักษณะนักศึกษาสหกิจ
สาขาวชิาการบญัช ี

1. ด้านภาพลักษณ์สถาบันการศึกษา 
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี 
5. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
6. ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี 
 

ปัจจัยดา้นลักษณะ
ประชากรศาสตร ์
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. วุฒิการศึกษา  
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รวบรวมข้อมูล  ด้ วยการศึกษากลุ่ มตั วอย่ างเพี ยงกลุ่ ม เดียว       
(One-shot case study)  
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการ
บัญชีของส านักงานบัญชี ประกอบด้วย ส านักงานบัญชีที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจดทะเบียนธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า  จ าน วน  33 แห่ ง กลุ่ มตั วอย่ างในการศึ กษาจะ ใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลของส านักงานบัญชีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และส านักงานบัญชีที่จดทะเบียนธุรกิจกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 18 กลุ่มตัวอย่าง (ข้อมูล ณ 
วันท่ี 10 กันยายน 2562) 
 ส าหรับแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบ่ งออกเป็ น  3 ส่ วน  โดยส่ วนที่  1 เป็ นแบบสอบถามด้ าน
ประชากรศาสตร์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นความระดับความพึง
พอใจของคุณลักษณะนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ แบบลิเคิร์ท (l = Likert Scale) ส่วนที่  3 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของส านักงานบัญชีที่มีต่อความพึง
พอใจคุณลักษณะนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิธีวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึง
พอใจของคุณลักษณะนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในมุมมองของ
ส านักงานบัญชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการศึกษาลักษณะของ
เครื่องมือเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด โดย
แบ่งออกเป็นออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์เกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด มี
ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นความระดับความพึง
พอใจของคุณลักษณะนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในมุมมองของ
ส านักงานบัญชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบ     
ลิ เคิ ร์ท  (l=Likert Scale) คือ มากที่ สุด  มาก ปานกลาง น้อย      
น้อยที่สุด โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 3  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  
 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคิดเห็นของส านักงานบัญชีท่ีมีต่อ
ความพึงพอใจของคุณลักษณะนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในมุมมอง
ของส านักงานบัญชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแบบสอบถาม
แบบปลายเปิดโดยมีลักษณะให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นในข้อเสนอแนะด้านอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวในข้างต้น 
4. ผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ได้รับแบบสอบถามตอบกลับจ านวน 18 ฉบับ จาก
ขนาดประชากรที่ต้องการจ านวน 33 ตัวอย่าง จากการสรุปข้อมูล
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
88.9 อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง อายุ 20 - 30 ปี    
ร้อยละ 66.7 ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี 
 การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ได้แบ่งออกเป็น 5 ช่วง ดังนี ้
 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 ส าหรับค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจที่มีต่ อคุณลักษณะ
นักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชีในมุมมองของส านักงานบัญชีใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยของระดับความพึง
พอใจที่เกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่างๆจากการทบทวนวรรณกรรม 
รวมทั้งค่าสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชี 
คุณลักษณะนกัศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชีในมุมของส านักงานบัญชีใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษา    
1. ช่ือเสียงของสถาบันการศึกษา  4.00 0.77 มาก 
2. ประวัติการฝึกสหกิจของนักศึกษาในสถาบัน การศึกษารุ่นก่อนหน้า 3.94 0.73 มาก 

รวม 3.97 0.72 มาก 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม    
1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤตตินอยู่ในหลักศลีธรรม 4.50 0.71 มากที่สุด 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและกติกาขององค์กร 4.39 0.70 มากที่สุด 
3. มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองต่อองค์กร 4.50 0.71 มากที่สุด 
4. มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือองค์กร 4.35 0.79 มากที่สุด 

รวม 4.44 0.68 มากที่สุด 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชี (ต่อ) 
 
คุณลักษณะนกัศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชีในมุมของส านักงานบัญชีในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านทักษะทางปัญญา    
1. มีทักษะในการวางแผนการปฏบิัติงานท่ีได้รบัมอบหมายอย่างมีระบบ 4.50 0.71 มากที่สุด 
2. มีการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการท างานให้มีคุณภาพ 4.50 0.71 มากที่สุด 
3. สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมรีะบบ 4.39 0.70 มากที่สุด 
4. มีความละเอียดรอบคอบ 4.39 0.78 มากท่ีสุด 
5. มีสามารถด าเนินการคิดให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4.44 1.34 มากที่สุด 

รวม 4.22 0.73 มากที่สุด 
ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี    
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่ส าคัญในสาขาวิชาชีพบัญชี 4.22 1.06 มากที่สุด 
2. สามารถบรูณาการความรู้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านบญัชไีด้อย่างเหมาะสม 4.22 0.65 มากที่สุด 
3. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไดด้้วยตัวเอง 4.33 0.69 มากที่สุด 
4. สามารถบรูณาการความรู้ทางวิชาชีพมาใช้ให้เกิดองค์ความรู้ใหม ่ 4.22 0.73 มากที่สุด 

รวม 4.25 0.68 มากที่สุด 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
1. สามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆในบทบาทของ
ผู้ร่วมงาน 

4.22 0.73 มากที่สุด 

2.ยอมรับข้อเสนอแนะค าวิพากษ์วิจารของผู้อื่นและพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขตนเอง 4.39 0.78 มากที่สุด 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 4.22 0.73 มากที่สุด 
4. มีความรับผิดชอบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.56 0.70 มากที่สุด 
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในองค์กร 4.44 0.70 มากที่สุด 

รวม 4.37 0.66 มากที่สุด 
ด้านทักษะทางวิชาชีพบญัช ี    
1. มีความสารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตัวเลข 4.17 0.71 มาก 
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จ าเป็น 3.78 0.88 มาก 
3. สามารถสื่อสารและน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  4.39 0.85 มากที่สุด 
4. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการหาข้อมูลประมวลผลและแก้ไขปัญหา 4.11 0.83 มาก 
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 4.39 0.92 มากที่สุด 
6. มีความรู้พื้นฐานในการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน 4.33 0.84 มากที่สุด 

รวม 4.19 0.75 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 ถ้าพิจารณาจากค่าเฉลี่ยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามจากค่าสถิติเชิงพรรณนาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกนักศึกษา
สหกิจ 4 อันดับแรก ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.44) 
ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี  (ค่าเฉลี่ย 4.25) ด้านทักษะทางปัญญา
(ค่าเฉลี่ย 4.22)  และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 4.37) ส่วนปัจจัยที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยรองลงมา 
2อันดับ ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 
3.97) และด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี (ค่าเฉลี่ย 4.19) 

ค่าส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และพิจารณาค่าสถิติ T-
Test แล ะ  F-Test เพื่ อ ทด สอบ ว่ าระดั บ ความ พึ งพ อ ใจต่ อ
คุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชีจะแตกต่างกันตาม
ลั ก ษ ณ ะต าม ป ระชาก รศ าส ตร์ ห รื อ ไม่  โด ย ลั ก ษ ณ ะท าง
ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ผลการ
ทดสอบแสดงในตารางที 3 และตารางที่ 4 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชี 
 

คุณลักษณะนกัศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชีในมุมของ
ส านักงานบัญชีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษา 3.97 0.72 มาก 
2. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 4.44 0.68 มากที่สุด 
3. ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี 4.25 0.68 มากที่สุด 
4. ด้านทักษะทางปัญญา 4.22 0.73 มากที่สุด 
5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.37 0.66 มากที่สุด 
6. ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี 4.19 0.75 มาก 

รวม 4.30 0.63 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการ
บัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30) 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชีในมุมของส านักงานบัญชีในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามเพศ 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ T Sig. 

เพศ - 0.29 0.776 
 
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนักศกึษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชีในมมุของส านักงานบัญชีในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอายุและวุฒิการศึกษา 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ F Sig. 

อาย ุ 0.09 0.920 

วุฒิการศึกษา 1.56 0.240 

 จากตารางที่ 3 และตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างด้าน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ซึ่งมีเพศ อายุ วุฒิการศึกษาที่แตกต่าง
กันมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการ
บัญ ชีไม่แตกต่ างกันอย่างมีนัยส าคัญ  นั่ นคือ (1) เพศผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายจะมีระดับความพึง
พอใจต่อคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชีไม่แตกต่าง
กัน (2) อายุผู้ตอบแบบสอบถามไม่ว่าจะมีช่วงอายุเท่าใดก็ตามจะมี
ระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการ
บัญชีไม่แตกต่างกัน (3) วุฒิการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามไม่ว่าจะมี
ระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการ
บัญชีไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพาฬรัศมิ์ ลิ้ม
สุคนธ์ และ มนวิกา ผดุงสิทธิ์ [11] ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางบัญชี 
 นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังได้ส ารวจความต้องการคุณลักษณะ
นักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชีในมุมมองของส านักงานบัญชีว่า
ต้องการนักศึกษาสหกิจในด้านใดเพิ่มเติมที่จะท าให้นักศึกษาสหกิจมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ ในระดับความพึงพอใจตามความ
ต้องการของส านักงานบัญชี ผลการส ารวจพบว่า ส านักงานบัญชีส่วน
ใหญ่มีความต้องการให้นักศึกษาสหกิจประพฤติตนให้เหมาะสมมี
วาจาสุภาพในขณะใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกและ
ขณะปฏิบัติงานภายในองค์กร มีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตาม
กฎระเบียบขององค์กร และมีความสามารถในการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบัญชี 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจโดยมีศึกษาคุณลักษณะและ 
เปรียบเทียบคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชี โดย
จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  โดยเป็นกรณี ศึกษา
ส านักงานบัญชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 18 แห่ง โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของส านักบัญชีใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จดทะเบียนธุรกิจในกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 
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 ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชี
ที่ส านักงานบัญชีมีความพึงพอใจอย่างมีนัยส าคัญประกอบไปด้วย 6 
ปัจจัย เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (3) ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี (4) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (5) ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี (6) ด้านภาพลักษณ์ของ
สถาบันการศึกษา จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA) เพื่อทดสอบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน ท าให้ระดับความพึงพอใจที่มีผล
ต่อคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจสาขาวิชาการบัญชีแตกต่างกัน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี  (1) เพศ (2) อายุ  (3) วุฒิการศึกษาที่
แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อคุณลักษณะนักศึกษาสห
กิจสาขาวิชาการบัญชีไม่แตกต่างกัน 
 จากผลการศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาสหกิจในมุมมองของ
ส านักงานบัญชีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะพบว่า (1) จ านวน
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ ส านักงานบัญชีที่ให้บริการ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีน้อยเกินไปจึงท าให้ไม่ทราบถึงความ
พึงพอใจที่ชัดเจน ดังนั้นจึงควรเพิ่มขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างให้กว้าง
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (2) 
ข้อมูลของส านักงานบัญชีที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เป็น
ปัจจุบันมีการปิดกิจการและย้ายที่อยู่ของส านักงานหลายแห่งจึงท า
ให้ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลได้ล่าช้า (3) ส านักงานบัญชีบางแห่งไม่ให้
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจึงท าให้ผู้วิจัยมีข้อมูลในการท าวิจัย
น้อยลง 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้ ต้องการศึกษารูปแบบการสื่อสารเพื่อการประกอบสร้าง ธ ารงรักษา ต่อรองอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองไทหล่ม จังหวัด

เพชรบูรณ์ ที่เคยมีมาและที่เป็นอยู่ โดยใช้การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า  6 กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองในอ าเภอหล่มเก่า และ 
อ าเภอหล่มสัก เห็นพ้องกันว่า ผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์ของไทหล่มคือ ‘ซิ่นหัวแดงตีนก่าน หรือ ซิ่นหมี่คั่นน้อย’ และได้สื่อสารเพื่อประกอบสร้าง 
ผา้ทอชนิดนี้ขึ้นด้วยเจตนาให้รู้รากเหง้าของตนเอง  และแตกต่างจากชาติพันธุ์อ่ืน  สื่อสารเพื่อธ ารงรักษา ด้วยการนุ่งซิ่นที่ทอเองในงานส าคัญ 
สื่อสารเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ ด้วยการบอกว่าชาวไทหล่มที่แท้จริงมีกรรมวิธีทอและสวมใส่ผ้าซิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน  โดยมีทุนทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และ ทุนสัญลักษณ์ เป็นปัจจัยเกื้อหนุน 
ค าส าคัญ : การสื่อสารอัตลักษณ์, สจ๊วต ฮอลล์, ผ้าทอพื้นเมืองไทหล่ม, ทุน, บูร์ดิเยอ 

Abstract 
This article aims to study communication styles for constructing, maintaining and negotiating identity of Tai 

Lom Phetchabun’s native woven fabric that used to exist and the present state by using interviews and group chat.  
The results showed that 6 groups of native weaving groups In Lom Kao and Lom Sak districts agreed that The woven 
fabric which was the identity of Thai Lom is 'Hua-Daeng-Teen-Gan Sarong or Mee-Khan-Noy Sarong’ and Communicated 
to build this type of fabric is intended to know the root of their own and different from other ethnicities. Communicate 
to maintain by wearing sarongs that are woven in important events. Communicate to negotiate identity by saying that 
the true Tai Lom people have their own unique weaving and wearing sarong methods With economic capital Cultural 
capital, Social capital and Symbol capital are supportive factors. 
Keywords : Identity Communication, Stuart Hall, Tai Lom’s Native Woven Fabric, Capital, Bourdieu 

 
1. บทน า 

ผ้าทอพื้นเมืองไทหล่มในบทความนี้ หมายถึง ‘ซิ่นหัวแดงตีก่าน’ 
อันเป็นผ้าซิ่นที่ถูกกล่าวว่าเป็นอัตลักษณ์อาภรณ์ขึ้นช่ือช้ินหนึ่งใน
บรรดาผ้าทอพื้นเมืองหลายช้ินของ ‘ไทหล่ม’ ซึ่งหมายถึง ‘กลุ่มคน 
หรือ ชาวหล่ม’ ในเขตอ าเภอหล่มเก่า และหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ซึ่งผู้ทอผ้าฝีมือดีส่วนใหญ่ไม่ได้ทอมากว่า 40 ปี (ทองยุ่น ก้อนดี [1]; 
มนต์นภา ก้อนดี [2]; สมทบ พันทากูล [3] สัมภาษณ์, 2561) จึงเป็น
ที่น่าสนใจว่าการทีซ่ิ่นหัวแดงตีนก่านจึงเริ่มกลับมาเป็นท่ีนิยมกันมาก
ขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานี้ เป็นไปได้หรือไม่ว่า ผ้าทอดังกล่าวถูก
สื่อสารเชิงอัตลักษณ์ออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น เฉพาะในบทความนี้ผู้ เขียนต้องการศึกษาว่ากลุ่มทอผ้า
พื้นเมืองไทหล่มนั้ น ‘มีรูปแบบของการประกอบสร้าง ธ ารงรักษา 
ต่อรองอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองไทหล่มที่เคยมีมาและที่เป็นอยู่เป็นเช่นไร’ 
อันเป็นขั้นต้นของกระบวนการศึกษา ในงานวิจัย เรื่อง ‘รูปแบบการ
สื่อสารอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด’  

 
รูปที่ 1 ภาพเด็กสาวชาวหลวงพระบางนุ่งซิ่นต่อหัวต่อตีน ถ่ายโดย 
Jeuno Fille (ที่มา: pantip.com) 
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1.1 ความเข้าใจเบ้ืองต้นเกี่ยวกับผ้าซ่ินไทหล่ม 
‘ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน’ หรือ ‘ซิ่นหมี่คั่น’ ‘ซิ่นหมี่คั่นน้อย’ 

หรือ ‘หมี่คัว’ ถือเป็นภูมิปัญญาของการผูกลายผ้าไหมของสตรีชาว
ล้านช้างหลวงพระบาง ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของชาวไทหล่ม หรือลาวหล่ม 
ซึ่งคล้ายคลึงกับผ้าซิ่นของลาวในแถบอ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
อ าเภอนครไทย ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และไทเลย จังหวัดเลย 

‘ซิ่นหัวแดงตีนก่าน’ ของไทหล่มแตกต่างจากซิ่นหมี่คั่นของ
ชาวลาวในแถบเดียวกันตรงที่หัวซิ่นใช้สีแดงเป็นสีหลัก แต่โดย
โครงสร้างของตัวซิ่นมีโครงสร้างแบ่งเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกัน ดังภาพ 

 

 

ส่วนหัวสีแดง ท าจากไหมมัดยอมด้วย
สีแดงชาติ หรือ ‘ขิด’ ให้เป็นลวดลาย 
ส่วนตัวผืน นิยมทอด้วยไหมหน้า
กว้างของฟืม 22 หลบ  มัดหมี่ด้วย
ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว 
เช่น ประสาทผึ้ง นาคขอ  เฟื้องคว่ า
เฟื้องหงาย หมากจับ หงส์ ฯลฯ ค่ัน
ด้วยไหมพุ่งเส้นเล็กๆ สลับกันไป 
ส่วนตีน ทอด้วยฟืม 4 หลบ  เป็นลาย
ขวางเล็กๆ ทอค่ันสีสลับกัน เมื่อทอ
เสร็จจะตัดแบ่งตามทางยาว ออกเป็น 
2 ชิ้น ซ้ายขวา ซ่ึงจะได้ตีน 2 ผืนใน
เวลาเดียวกัน 

 
รูปที่ 2 แสดงส่วนตา่งๆ ของซิ่นหัวแดงตีนก่าน 
 

1.2 การเลือนหายและการฟ้ืนกลับ  
การทอหมี่คั่น ถือเป็นคุณลักษณะส าคัญของหญิงสาวก่อน

ออกเรือน  ถึงกับมีค ากล่าวที่ว่า ‘ต่ าหูกบ่เป็น กะบ่ได๊ผัว’  ลูกสาวไท
หล่มจึงต้องเรียนรู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การ ‘ค้นไหม’ ซึ่งมีหน่วยนับเป็น 
‘ควม’ ที่ต้องอาศัยความจ าและสติในการนับรอบของไหม ดังนั้นค า
ว่า ‘ใหญ่ซื่อซื่อ บ่ฮู้จักควม’ จึงหมายถึง การโตมาอย่างไม่รู้จักงาน
บ้านงานเรือน (มนต์นภา ก้อนดี, สัมภาษณ์, 2561 [2]) รวมถึงการ
ผูกลาย หรือ ‘มัดหมี่’ ที่ต้องอาศัยความมานะและความคิด
สร้างสรรค์ในการพลิกแพลงลวดลาย ฉะนั้นการเกี้ยวสาวขณะทอผ้า
ของผู้บ่าวไทหล่ม (ชายหนุ่ม) จึงไม่ใช่เพียงการแสดงความชอบพอแต่
หมายถึงการดูความละเลียดลออในการทอผ้าที่สะท้อนความงาม
พร้อมอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสตรีไทหล่มจะนิยมสวมใส่ผ้าซิ่น และ 
นิยมทอผ้าใส่เอง แต่ผ้าซิ่นดังกล่าวก็เกือบถูกลืมเลือนไป เนื่องจาก 
กระแสแฟช่ันอย่างตะวันตกเข้ามา เสื้อผ้าส าเร็จรูปได้รับความนิยม
เนื่องจากราคาถูก และ ไม่สิ้นเปลืองเวลาในการทอ ประกอบกับสตรี
ชาวไทหล่ม ซึ่งได้รับการศึกษามากขึ้น ต่างละทิ้ง งานทอผ้าและไม่
เห็นความจ าเป็นท่ีจะทออีกต่อไป 

กระทั้ง พ.ศ. 2557 กระแสความนิยม ‘ผ้าซิ่นหัวแดงตีน
ก่าน’ กลับมาอีกครั้ง คนในพื้นที่กลับมาสวมใส่ทั้งในชีวิตประจ าวัน
ขณะท างาน และ ในช่วงที่มีงานประเพณีส าคัญ ท าให้สตรีสูงวัยที่ละ
ทิง้กี่ทอผ้าไปกว่า 30 - 40 ปี ได้กลับมาทอผ้า 

บทความนี้จึงมุ่งค้นหาและอธิบายปรากฏการณ์ที่ว่า ซิ่นหัว
แดงตีนก่านกลายมาเป็นอัตลักษณอ์าภรณท์ี่ส าคัญของสตรีไทหล่มได้
อย่างไรทั้งที่ได้เลือนหายไปแล้วและมีปัจจัยใดที่ท าให้ผ้าทอพื้นเมือง
นี้กลับคืนมาผ่านการอธิบายด้วยการสื่อสารอัตลักษณ์ (identity 
communication) และแนวคิดทุน (capital) 

1.3 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์การฟื้นคืนอัตลักษณ์การ

ทอผ้าพื้นเมืองไทหล่มที่ก าลังสูญหายได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดังที่
กล่าวไปแล้วนั้น ผู้เขียนใช้แนวคิดส าคัญๆ สองแนวคิด คือ แนวคิด
การสื่อสารอัตลักษณ์ และแนวคิดทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ก. การสื่อสารอัตลักษณ์  อัตลักษณ์ เป็นแนวคิดที่มี
การศึกษาในหลายสาขาวิชา เช่น จิตวิทยา  สังคมวิทยา และ
มานุษยวิทยา รวมทั้งในแวดวงการสื่อสารเอง ไม่เพียงมีหลายมิติแยก
ตามศาสตร์  ในวงการสื่อสารเองอัตลักษณ์ก็ยังมีหลายชุดความคิด
ด้วย  เช่น  ส านักคิดยุคสมัยใหม่ (modernism) มักเชื่อว่า มนุษย์มี
แก่นแกนสารัตถะบางอย่างที่มั่นคงแน่นอน (essentialism/static) 
ที่เรียกว่า “อัตลักษณ์” ตัวอย่างเช่น ทัศนะของ E. Erikson ที่นิยาม
ว่า “อัตลักษณ์หมายถึง ความเป็นตัวของตัวเองที่คงตัวเหมือนเดิม
และมีลักษณะร่วมบางอย่างที่ส าคัญร่วมกับคนอ่ืน” หรือ กลุ่มส านัก
คิดยุคหลังสมัยใหม่ (post modernism) ที่เช่ือว่าอัตลักษณ์นั้น มิใช่ 
“ผลผลิต” (product) ที่มีแก่นสารัตถะที่คงที่ หากทว่า อัตลักษณ์
นั้นเป็นกระบวนการ (process) ที่มีพลวัตลื่นไหล และมีหลายโฉม
หน้า (multi-faceted) แล้วแต่ในแต่ละบริบท เป็นต้น (กาญจนา  
แก้วเทพ, 2555: 44 [4]; อภิญา เฟื่องฟูสกุล. 2546: 54 [5]) 
 สจ๊วต ฮอลล์ [6] (1996: 619)  กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 1970 
โลกาภิวัตน์ (globalization) อาจส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์ได้ใน 3 
ลักษณะ คือ หนึ่ ง อัตลักษณ์ ถูกกัดกร่อนเป็นผลมาจากการ
เจริญเติบโตของการหลอมรวมทางวัฒนธรรม สอง อัตลักษณ์ชาติ
และท้องถิ่น ถูกท าให้เข้มแข็งด้วยการต่อต้านโลกาภิวัตน์ และ สาม 
อัตลักษณ์ของชาติจะลดลง หรือเบาบางลง และอัตลักษณ์ใหม่ก็
เกิดขึ้นจากการผสมผสานในพ้ืนท่ีของพวกเขา  
 เมื่ออัตลักษณ์มีความหลากหลายและเคลื่อนย้าย
เปลี่ยนแปลงได้ การศึกษาอัตลักษณ์ต้องตั้งค าถามภายใต้ 4 กรอบ
หรือ ช่วงช้ัน คือ เราเป็นใคร (personal frame)  เราแสดงออกต่อ
ผู้อื่นอย่างไร (enacted frame) เราเปรียบเทียบว่าเราแตกต่าง 
จากใคร และแตกต่างอย่างไร (relational frame) และ เรามีอัต
ลักษณ์ ร่วมกับพวกเราเองอย่างไร  (communal frame)  ทั้ งนี้
เนื่องจากผลลัพธ์จากท้ัง 4 กรอบนี้มักไม่สอดคล้องกัน  ดังนั้น เราจะ
มีกระบวนการ “ต่อรองเชิงอัตลักษณ์อย่างไร” ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ส าคัญที่สุดของ “การบริหารจัดการอัตลักษณ์” (M. Hecht อ้างใน
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ 2555: 51 [4] ) 

ข. ทุน  ในหน่ วยการวิ เคราะห์ของ  บู ร์ดิ เยอ  ‘ทุ น ’ 
หมายถึง ทรัพย์สินที่ใช้เพื่อสนับสนุนตนเองในการรักษาต าแหน่งแห่ง
หนในสังคม  ดังนั้น ทุนในความหมายของ Bourdieu จึงกินพื้นที่ไป
มากกว่า ‘ทุนทางเศรษฐกิจ’  (economic capital) (บูร์ดิเยอ, 1986 
อ้ างใน  Orawan Sirisawat Apichayakul, 2013: 41-45 [7] ) แต่
หมายรวมถึง หนึ่ง ทุนวัฒนธรรม  ที่หมายถึง  ศักยภาพหรือ
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สมรรถนะแห่งการกระท าของบุคคล  โดยแยกย่อยออกเป็นอีก 3 
ประเภท  คือ (1) ทุนที่รวมอยู่ในฮาบิทัส (Embodied) (2) ทุนที่ถูก
ท าให้อยู่ในรูปธรรม (Objectified) (3) ทุนที่ถูกท าให้เป็นสถาบัน 
(Institutionalize) สอง ทุนทางสังคม หมายถึง เครือข่ายทางสังคม 
ซึ่งเราสามารถใช้ความสัมพันธ์เชิงคุณภาพแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์
ที่เหนียวแน่นหรือรู้จักกันเพียงผิวเผิน  ก็สามารถท าให้เกิดทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  และ สาม ทุนสัญลักษณ์  หมายถึง  
อะไรก็ตามที่แสดงให้บุคคลนั้นดูโดดเด่น  หรือแตกต่างจากคนใน
กลุ่มที่เขาอยู่ แต่ต้องเป็นความแตกต่างท่ีได้รับการ ‘ยอมรับ’ 

จากทั้งสองแนวคิดที่ได้กล่าวไว้พอสังเขปข้างต้นผนวกกับ
ปรากฏการณ์การฟื้นคืนอัตลักษณท์ี่เกิดขึ้นนี้  ผู้เขียนได้น าแนวคิดทั้ง
สองมาเป็นกรอบในการมองว่า  กลุ่มผู้ทอผ้าชาวไทหล่มรับรู้ร่วมกัน
อย่างไรเกี่ยวกับซิ่นหัวแดงตีนก่าน  รักษาและต่อรองอัตลักษณ์ผ่าน
ผ้าช่ือนี้อย่างไร  รวมถึงพิจารณาว่าภายใต้อิทธิพลอัตลักษณ์เสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายจากภายนอก  มีปัจจัยใดที่เป็น ‘ทุนเกื้อหนุน’ ให้ไท
หล่มสร้างความเข้มแข็งให้กับผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน 

 
2. วิธีการวิจัย 

เพื่อให้ได้ค าตอบตามข้อสันนิษฐานข้างต้น ผู้เขียนได้ก าหนด
หน่วยการวิเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยพื้นท่ี กลุ่มตัวอย่าง รวมถึงวิธีการ
เก็บข้อมูลและวิธีการน าเสนอข้อมูล ดังนี้ 

2.1 หน่วยการวิเคราะห ์
 ผู้เขียนได้ใช้ “ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน” มาเป็นเกณฑ์ในการ
คัดเข้ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  โดยต้องเป็นกลุ่มซึ่งปัจจุบันมีการทอผ้า
ชนิดนี้และยังคงรักษาอัตลักษณ์การทอมือแบบดั้งเดิม เช่น การย้อม
สี การมัดหมี่ การทอด้วยกี่ และมีการด าเนินกิจกรรมกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่องในปัจจุบัน จากเกณฑ์ดังกล่าวผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบยึดจุดมุ่งหมายของงานวิจัยเป็นหลัก (purposeful sampling)  
ได้กลุ่มทอผ้า  6 กลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มผู้วิจัยได้ก าหนดคุณลักษณะ
ของผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) ไว้ดังนี้ หนึ่ง เป็นประธาน
กลุ่ม หรือ ผู้ร่วมก่อตั้งที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมของ
กลุ่มเป็นอย่างดีกลุ่มละ 1 คน สอง เป็นสมาชิกกลุ่มที่สามารถให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิควิธีการทอ และ รูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มละ 2 คน เพื่อยืนยันข้อมูล โดยปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 1  

 
 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างช่ือกลุ่มทอผ้า บทบาท และจ านวนผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ที ่ ชื่อกลุม่ทอผ้าผู้ให้ข้อมูลหลัก คุณลักษณะกลุ่ม บทบาทและจ านวน 
1.  กลุ่มทอผ้าไทหลม่บ้านหวาย อ าเภอหล่มสัก   ทอ จ าหน่าย ศูนย์เรยีนรู ้

สัมภาษณ ์
- ประธานกลุม่/ผู้ร่วมก่อตั้ง 1 คน 
- สมาชิก 2 คน 
รวม 12 คน 

2.  กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านวังร่อง  อ าเภอหลม่สัก ทอ จ าหน่าย 
3.  กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านติ้ว อ าเภอหลม่สัก  ทอ จ าหน่าย 
4.  กลุ่มทอผ้าวัดศรีฐาน วังบาล อ าเภอหล่มเก่า อนุรักษ์ ศูนย์เรียนรู้ ทอ จ าหน่าย 
5.  กลุ่มทอผ้าบ้านภูผักไซ่  อ าเภอหลม่เก่า ทอ จ าหน่าย อนุรักษ ์
6.  กลุ่มทอผ้าบ้านอีเลิศ นาซ า  อ าเภอหล่มเก่า ทอ จ าหน่าย 

2.2 วิธีการเก็บข้อมูลและน าเสนอ 
 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการประกอบสร้าง ธ ารงรักษา 
ต่อรองอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองเพชรบูรณ์ที่เคยมีมาและที่เป็นอยู่ 
ผู้วิจัยได้เลือกแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มทอผ้าแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้ได้
ข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยเลือกใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 จากนั้นน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักมา
วิเคราะห์แล้วจัดกลุ่มเนื้อหา โดยน าเสนอข้อมูลด้วยการแยกประเภท  
หรือจัดระบบจ าแนกเป็นชุดความรู้  เนื้อหาที่สอดคล้องกันจะถูก
สรุปรวมในหมวดเดียวกัน โดยให้รหัสเป็นประเด็นย่อย (categories) 
แล้วพัฒนาเป็นประเด็นหลัก (theme) แล้วสรุปเชิงนามธรรมตีความ
จากปรากฏการณ์ที่มองเห็นเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎี 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ดังท่ีผู้เขียนได้ตั้งค าถามไว้ว่า กลุ่มผู้ทอผ้าชาวไทหล่มรับรู้ร่วมกัน

อย่างไรเกี่ยวกับซิ่นหัวแดงตีนก่าน สร้าง รักษาและต่อรองอัตลักษณ์
อย่างไรภายใต้สถานการณ์อัตลักษณ์ข้ามถิ่นจากภายนอก  รวมถึงมี
ปัจจัยใดที่ช่วยให้ชาวหล่มเก่าและหล่มสักฟื้นคืนอาชีพการทอผ้าซิ่น
ให้กับคนทอที่ท้ิงกี่ทอผ้าไปแล้วหลายทศวรรษ 

ในหัวข้อนี้ผู้ เขียนต้องการเช่ือมโยงให้ เห็นว่า  หากน าผล
การศึกษาที่ค้นพบมาสรุป พร้อมอภิปรายผล ด้วยแนวคิดการ
สื่อสารอัตลักษณ์และแนวคิดทุนแล้ว เราจะพบการประกอบสร้าง  
ธ ารงรักษา และการต่อรองอัตลักษณ์ผ้าทอชนิดนี้  อย่างไร  ดัง
รายละเอียดที่จะน าเสนอต่อไปนี้ 

3.1 การก่อรูปอัตลักษณ์ผ้าซ่ินหัวแดงตีนก่านให้ปรากฏ 
ลาวหล่ม หรือ ไทหล่ม ไม่ใช่ชาติพันธุ์ลาวเพียงกลุ่มเดียว

ที่ตั้งรกรากในดินแดนสยาม การจะบอกว่า “เราเป็นใคร” แตกต่าง
จากชาวสยาม และ ลาวกลุ่มอื่นอย่างไร จึงไม่ใช่เพียงรูปร่างหน้าตา 
ส าเนียงการพูด  แต่หมายถึง ขนบธรรมประเพณี และวิถีชีวิต ก็ย่อม
แตกต่าง สิ่งนี้คือ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์  (ethnic identity) หรือ  
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (cultural identity) ซึ่งเป็นผลพวงจาก
การอพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาปะปนกับศูนย์กลาง หรือถูกแบ่งแยก
ออกจากส่วนกลาง ท าให้ภาษา เครื่องแต่งกาย และวิถี ชีวิตที่
แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคม กลายเป็นเรื่องแปลก ตลก ล้าหลัง 
ป่าเถื่อน (วัชรินทร์ แก่นจันทร์, 2555 [8] ) และบางครั้งน ามาซึ่ง
ความเกลียดชัง เลือกปฏิบัติ กดขี่ (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี , 2550 
[9] )  ทั้งนี้  ความต่างเชิงอัตลักษณ์มักน ามาซึ่งการต่อรองเพื่อคงอัต
ลักษณ์ของตนให้เข้มแข็งด้วยจิตส านึกร่วม  และมักพบการปรับตัว 
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(adaptation) หรือการพยายามโอนอ่อนผ่อนตามเพื่อลดความ
แปลกแยก  

ดังนั้น การทีค่นลาวหล่ม หรือไทหล่ม ได้สร้างอัตลักษณ์ผ้า
ทอนี้ข้ึนก็เพื่อเป็นนัยว่า เชื้อชาติของตนนั้น มีวัฒนธรรมการแต่งกาย
ที่เป็นแบบแผนมายาวนาน และสืบทอดศิลปะการทอผ้านี้มาหลาย
ช่ัวอายุคน ด้วยลักษณะของลวดลายผ้า ท่ีคิดค้นจากเครื่องใช้ไม้สอย
ในชีวิตประจ าวัน และวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงลักษณะของการนุ่ง
ห่มซึ่งแตกต่างจากชาวสยาม และ ลาว กลุ่มอื่นๆ ดังค ากล่าว ‘ไทย
นุ่งยาว ลาวนุ่งสั้น’ (ธนัชชา ทองเหมาะ, สัมภาษณ์, 2561 [10]) 

ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับที่  A. De Fina (อ้างใน 
กาญจนา แก้วเทพ 2555: 50 [4] )  สรุปความสัมพันธ์ ระหว่างการ
สื่อสารกับอัตลักษณ์เอาไว้ว่า มนุษย์เรานั้นนอกจากจะแลกเปลี่ยน
หรือถ่ายทอดข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกันแล้ว มนุษย์เรา
ยังสื่อสารโดยมีเป้าหมายที่จะบอกว่า “เราเป็นใคร” เราเป็นชนชาติ
อะไร  มีก าเนิดแถวไหน ฯลฯ และในขณะที่เราใช้การสื่อสารเพื่อ
บอกคนอ่ืนว่า “เราเป็นใคร” เราก็ยังใช้การสื่อสารเพื่อบอกคนอ่ืนอีก
ว่า “แล้วเขาเป็นใคร” และท้ายที่สุดก็สื่อสารเพื่อจะบอกว่า “เรา
เหมือน/หรือต่างกันอย่างไร”  

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังพบการการก่อรูปอัตลักษณ์ ของลวดลาย
ผ้า และพยายาม สื่อสารว่าลวดลายผ้านั้น สร้างโดยชุมชนใด แม้
แก่นแกนของความเป็นซิ่นหล่มจะยังคงอยู่ เช่น การมีหัวแดง ผืนหมี่
คั่น และตีนซิ่น รวมถึงมีลายผ้าอัตลักษณ์อย่าง ลายหอปราสาท 
แต่อัตลักษณ์ ของแต่ละกลุ่มทอผ้าก็ยังคงต้องการให้เกิดความ
แตกต่าง เช่น หล่มเก่ามีลายดอกแก้ว แต่หล่มสักไม่มี เป็นต้น 

3.2 การสืบทอดรักษาอัตลักษณ ์
ดังข้อมูลที่น าเสนอไปในตอนต้นว่า แม้สตรีชาวไทหล่ม 

นิยมสวมใส่ผ้าซิ่น และ นิยมทอใส่เอง แต่ผ้าซิ่นดังกล่าวก็เกือบถูกลืม
เลือนไป เนื่องจาก กระแสแฟช่ันจากสื่อมวลชน และอุตสาหกรรม 
เสื้อผ้าส าเร็จรูป ประกอบกับสตรีชาวไทหล่ม ซึ่งได้รับการศึกษามาก
ขึ้น ต่างละทิ้งงานทอผ้าเพื่อรับราชการและท างานประจ า 

พ.ศ.2557 กระแสความนิยม ‘ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน ’ 
กลับมาอีกครั้ง หลายหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์กรปกครองท้องถิ่น 
โรงเรียน สถานที่ราชการหลายแห่ง  หันมารณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รัฐ 
และ คนในพื้นที่กลับมาสวมใส่ทั้งในชีวิตประจ าวันขณะท างาน และ 
ในช่วงที่มี งานประเพณี ส าคัญ  สอดคล้องกับ  ประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมความเป็นไทย หากแต่สื่อโทรทัศน์ ละคร และสื่อสังคม
ออนไลน์ยังสร้างความน่าสนใจให้กับ “ผ้าทอพื้นเมือง” หรือ “ผ้า
ไทย” จนได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่และวัยท างาน  กลายเป็น
แฟช่ันร่วมสมัยในช่วง 2-3 ปีให้หลัง (โพสต์ทูเดย์, 2558 [11] ; เสรี 
วงษ์มณฑา, 2561 [12] ) ท าให้สตรีสูงวัยที่ละทิ้งกี่ทอผ้าไปกว่า 30 - 
40 ปี ได้กลับมาท้อผ้าอีกครั้ง 

“ค่านิยมความเป็นไทย”  หากมองผ่านฐานคิดแบบ “รัฐ
นิยม” ก็จะเช่ือว่าอัตลักษณ์ไทยมี “แก่นแท้” (essential) ความเป็น
ไทยจึงมีเอกลักษณ์และแตกต่างจากความเป็นชาติอื่นๆ ซึ่งสิ่งนี้เป็น
แนวคิดแบบสมัยใหม่นิยม แต่หากอธิบายด้วยแนวคิดหลังสมัยใหม่
นิยมที่บอกว่าโลกสมัยใหม่คือการบริโภคความทันสมัย ทุนนิยม และ

การเอาเปรียบ  สิ่งน้ีจะท าให้ผู้คนโหยหาอดีต (localization)   “อัต
ลักษณ์แบบแก่นแท้” กับ “การโหยหาอดีต” แบบหลังสมัยใหม่จึงมี
ความขัดแย้งกันอยู่ในแง่ที่ว่าแนวคิดหลังสมัยใหม่ไม่เช่ือในแก่นแท้  
โดยเฉพาะแก่นแท้ของอัตลักษณ์นั้นไม่มีจริง ฉะนั้น “อัตลักษณ์
ส าหรับแนวคิดหลังสมัยใหม่จึงไม่ใช่เรื่องของตัวตน (self) และไม่ได้
ด ารงคงมั่น หากแต่อัตลักษณ์สร้างได้ (construct)  แล้วก็ถูกรื้อ
สร้าง (deconstruct) และสร้างใหม่ได้เสมอ (reconstruct)” ดังนั้น 
นัยยะความเป็นไทยในที่นี้จึงสามารถตีความได้ว่า เป็น ‘ผ้าของชน
ชาติที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม’ หรือ ใครก็ตามที่เป็น 
คนไทย สามารถแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มผ่านเครื่องแต่ง
กายเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ตนได้ 

มนต์นภา ก้อนดี [2] ผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มทอผ้าบ้านหวาย 
(สัมภาษณ์ , 2561) กล่าวว่า ปี  2549 นายดิเรก ถึงฝั่ง เป็นผู้ ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีด าริให้สร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ข้ึน
บริเวณสี่แยก จุดตัดของทางหลวงหมายเลข 21 กับทางหลวง
หมายเลข 12  แล้วรวบรวมเอาอุปกรณ์ ทอผ้าไปจัดแสดงเป็น
นิทรรศการ เธอมองว่า สิ่งเหล่านี้ก าลังจะหายไป จึงอยากให้มัน
กลับมา สะท้อนว่า การทอผ้าซิ่นไม่ได้สูญหาย แต่ก าลังรอเวลาที่
เหมาะสมที่จะกลับมา สอดคล้องกับที่ สมทบ พันธ์ทากูล [3] ผู้ให้
ข้อมูลจากกลุ่มทอผ้าบ้านภูผักไซ่ (สัมภาษณ์, 2561)  ให้ข้อมูลว่า ได้
ทิ้งงานทอผ้าไปกว่า 30 ปี  และกลับมาทอใหม่อีกครั้ง หลังรัฐให้การ
สนับสนุน และผู้คนกลับมานิยมสวมใส่   

การสืบทอดอัตลักษณ์นี้ยังมาในรูปแบบของการจัดแสดง 
ดังที่ ทองเรี่ยม อ่อนสุริยา [13] (สัมภาษณ์, 2561) ผู้ให้ข้อมูลจาก
กลุ่มทอผ้าวัดศรีฐาน ต าบลวังบาล กล่าวว่า เวลามีคณะต่างๆ มา
ศึกษาดูงานสตรีชาววังบาลจะนุ่งซิ่นหัวแดงตีนก่านออกมาต้อนรับ 
และ จัดให้มีการแสดงท่ีสะท้อนวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับการทอผ้า เช่น 
การฟ้อนสาวเข็นฝ้าย การแห่ปราสาทผึ้ง เป็นต้น  นอกจากนี้ ทุก
กลุ่มทอผ้ายังนิยมสวมใส่ผ้าเข้าร่วมงานส าคัญๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น  
เช่น งานประเพณีอุ้มพระด าน้ า  งานขนมจีนหล่มเก่า งานเส็งกลอง
ล่องโคมหล่มสัก  และ ระดับประเทศ เช่น งาน OTOP ณ ศูนย์สิรกิติิ์ 
ไบเทคบางนา และ ออกร้านที่ เมืองทองธานี นอกจากนี้ยังได้รับ
ความสนใจจากสื่อส านักต่างๆ เข้ามาท าข่าว และกลุ่มทอผ้าเองก็ 
สื่อสารกับผู้ที่ช่ืนชอบผ้าพื้นเมืองได้โดยตรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

กล่าวได้ว่า การสืบทอดอัตลักษณ์เพื่อด ารงอัตลักษณ์ผ้า
ทอนี้ เกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อมีปัจจัยเสริม ประกอบด้วย หนึ่ง การตระหนัก
รู้ ว่ าอั ตลั กษณ์ นั้ นก าลั งจะสูญ หาย หรือถู กกลืน จะเปลี่ ยน
รูปอัตลักษณ์ไป  สอง กระแสความนิยม ที่มาในรูปแฟช่ัน การแต่ง
กายไทย  กระแสการท่องเที่ยววิถีไทย ท าให้ผู้คนหันมาความสนใจ
ความเป็นพื้นถิ่น สาม รัฐซึ่งมีอิทธิพลในการก าหนดคุณค่า ของสังคม 
ให้ความส าคัญกับการแต่งกายด้วยผ้าพื้นถิ่น ด้วยการก าหนดเป็น
นโยบาย  สี่ ผู้เป็นเจ้าของอัตลักษณ์ ภาคภูมิใจและต้องการสื่อสาร
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้คนภายนอกได้รับรู้ผ่านกิจกรรม
ส าคัญ รวมถึงผ่านสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ 
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3.3 การต่อรองอัตลักษณ ์
จากการเก็บข้อมูล พบการต่อรองอัตลักษณ์ที่น่าสนใจ โดย

สังเคราะห์จากทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยมของกลุ่ม สามารถแบ่งการ
ต่อรองอัตลักษณ์ ออกเป็น 3 กลุ่มประเภท ประกอบด้วย 

 กลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มนี้มีลักษณะความเชื่อที่ค่อนข้าง
ถาวร ไม่แปรเปลี่ยน เช่น เมื่อพูดถึงการปรับประยุกต์ เปลี่ยนแปลง
ตามสมัยนิยม มักจะแสดงทัศนคติที่ว่า  “ของเก่าดีอยู่แล้ว” “เช่ือ
อย่างที่บรรพบุรุษท าสืบกันมา” “ที่อื่นไม่ถือ แต่เราถือ” เช่น   ตีน
ซิ่น ก็ต้องเป็นตีนซิ่น ไม่อาจน ามาปรับประยุกต์เป็นสไบ หรือ หัวซิ่น
ได้ เป็นต้น กลุ่มนี้ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงเชื่อ แต่เช่ือเพราะ 
ท าสืบๆกันมา เช่น กลุ่มทอผ้าบ้านติ้ว กลุ่มทอผ้าบ้านภูผักไซ่ เป็นต้น 

 กลุ่มปัจจุบันนิยม กลุ่มนี้มีลักษณะความเชื่อที่ค่อนข้าง
ยืดหยุ่น หมายถึง แม้จะเชื่ออย่างที่บรรพบุรุษเชื่อก็จริง แต่สามารถ
อธิบายได้ด้วยมุมมองของคนรุ่นใหม่ว่า เพราะเหตุใด ทั้งยังมีการ
ปรับประยุกต์น าผ้ามาสร้างสรรค์ใหม่ให้เข้ากับสมัยนิยม เช่น การน า
ลวดลายของหัวซิ่นแบบมัดย้อม หรือแบบขิด มาท าเป็นสไบได้ แต่
ต้องเจตนาให้เป็นสไบตั้งแต่ครั้งแรกที่ทอ ตัวอย่างกลุ่มทอผ้าบ้าน
หวาย เป็นต้น 

 กลุ่มหัวก้าวหน้า  กลุ่มนี้มีลักษณะความเชื่อที่ค่อนข้าง
ท้าทายมุมมองเก่า โดยไม่ยึดติดว่าผ้าช้ินนี้เป็นส่วนใด แต่สามารถน า
ผ้าไปปรับประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
เช่น การน าหัวซิ่นไปเป็นส่วนหนึ่งของกระเป๋า การน าตีนซิ่นไปเป็น
ส่วนหนึ่งของเสื้อ อย่างเช่นกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านวังร่อง  และ 
กลุ่มทอผ้าวัดศรีฐาน บ้านวังบาล เป็นต้น 

สอดคล้องกับงานศึกษาของ สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง (2553: ง 
อ้างในกาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2555 [4] ) ที่อธิบายลักษณะ
ของการต่อรองอัตลักษณ์ ไว้ว่าหากมองในแง่ของการปฏิสัมพันธ์ 
“อัตลักษณ์นั้นเป็นผลผลิตที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น” (product 
of social relation) ซึ่งหมายความว่า อัตลักษณ์นั้นมีธรรมชาติเชิง
สังคม หากทว่ากระบวนทัศน์ใหม่ทางการสื่อสาร ได้ก้าวเลยไปไกล
กว่านั้น เช่น มิเชล ฟูโกต์ เสนอว่า “อัตลักษณ์นั้นเป็นผลผลิตจาก
การท างานของวาทกรรม” อัตลักษณ์จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับบรรดา
วาทกรรมต่างๆ ที่บรรดาสถาบันในสังคม เช่น สถาบันทางการแพทย์  
รัฐ  เศรษฐกิจ ศาสนา สื่อมวลชน ฯลฯ ประกอบสร้างขึ้นมา ฉะนั้น  

จากเรื่องอัตลักษณ์ที่ดูเป็นเรื่องตามธรรมชาติของมนุษย์ จึงกลาย 
เป็นเรื่อง “การเมืองเรื่องอัตลักษณ์” (politic of identity) เนื่อง 
จากอัตลักษณ์เป็นเรื่องที่เข้าเกี่ยวข้องกับอ านาจและทรัพยากร ใน
ความหมายนี้ ค าว่า “อัตลักษณ์” จึงมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า 
“ศักดิ์ศรี” เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การต่อรองของกลุ่มทอผ้าทั้งสามกลุ่ม
ว่าสิ่งที่ตนเองเช่ือเป็นแนวทางที่ถูกต้องนั้น เป็นเรื่องของการช่วงชิง
การประกอบสร้างความหมายเชิงอ านาจ หรือที่เรียกอย่างฟูโกต์ว่า 
‘วาทกรรม’ 

ดังนั้น  เมื่อน าแนวคิดเรื่อง “การประกอบสร้างอัตลักษณ”์ 
(Identity construction) มาประสานกับแนวคิดเรื่อง “อ านาจ” 
การตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องอัตลักษณ์ตามกระบวนทัศน์ใหม่ทางการ
สื่อสาร  จึงต้องถามว่า “อัตลักษณ์ของเรานั้น ใครเป็นคนสร้าง  เรา
สร้างอัตลักษณ์เอง หรือคนอื่นสร้างให้  เรามี อ านาจที่จะสร้าง 
อัตลักษณ์ของเราเองหรือไม่  และหากอัตลักษณ์ที่เราสร้างแตกต่าง
จากที่ผู้อื่นสร้างให้ สุดท้ายแล้ว  ผลลัพธ์ของอัตลักษณ์ที่ออกมาจะ
เป็นอย่างไร”  

จากกรณีศึกษานี้ พบว่า อัตลักษณ์ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่านมี
การต่อสู้ต่อรองกันอยู่ในระดับที่มองเห็นได้ชัดเจน ตามความเช่ือ 
ค่านิยมของกลุ่มที่แบ่งออกเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มปัจจุบันนิยม 
และกลุ่มหัวก้าวหน้า ดังที่กล่าวไปแล้วในตอนต้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
แล้วพบว่า สอดคล้องกับที่ สจ๊วต ฮอลล์ [6] กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 1970 
โลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดการหลอมรวมโลกและก้าวเข้าสู่ การเป็น 
เนื้อเดียวกัน เกิดการเช่ือมโยงระหว่างชาติขึ้น และผลกระทบของ
โลกาภิวัตน์ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของชาติ อาจเกิดผลกระทบได้ใน 
3 ลักษณะ คือ หนึ่ง อัตลักษณ์ถูกกัดกร่อนเป็นผลมาจากการ
เจริญเติบโตของการหลอมรวมทางวัฒนธรรม และความเป็นโลกหลัง
สมัยใหม่ สอง อัตลักษณ์ชาติและท้องถิ่น ถูกท าให้เข้มแข็งด้วยการ
ต่อต้านโลกาภิวัตน์ และ สาม อัตลักษณ์ของชาติจะลดลง หรือเบา
บางลง และอัตลักษณ์ใหม่ก็เกิดขึ้นจากการผสมผสานในพื้นที่ของ
พวกเขา (Stuart Hall,1996: 619)  จึงขอน าเสนอแผนภาพให้เห็น
ระดับของอัตลักษณ์ที่แสดงถึงแก่นแกนของอัตลักษณ์ดัง้เดิม  เนื้อใน
ที่ผสมผสานความเก่าและความใหม่  และผิวเปลือกของอัตลักษณ์ที่
พร้อมจะแปรสภาพและต่อรองท้าทาย  ดังรูปที่ 3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
รูปที่ 3 แสดงระดับของการต่อรองอัตลักษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มหัวก้าวหน้า เชื่อว่า อัตลักษณ ์คือ เปลือก 
เช่ือว่าอัตลักษณ์สามารถเล่ือนไหลได้  ซ่ึงเป็นความเชื่อ
ที่ท้าทายมุมมองเก่าแบบอนุรักษ์นยิม 

กลุ่มปัจจุบันนิยม  เชื่อว่า  อัตลักษณ ์คือ เนื้อใน  
เช่ือว่าอัตลักษณ์สามารถยืดหยุ่นขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ 
และแม้จะเชื่ออยา่งที่บรรพบุรุษเชื่อก็จรงิ แต่สามารถ
อธิบายได้ด้วยมุมมองของคนรุ่นใหม่ว่า เพราะเหตุใด 

กลุ่มอนุรักษ์นิยม  เชื่อว่า  อัตลักษณ์มแีก่นแท้ 
มีความเชื่อที่ค่อนข้างถาวร ไม่แปรเปลี่ยน การปรับประยุกต์
ลวดลาย วิธกีารทอ และวิธีนุ่ง ตามสมัยนิยมเป็นไปได้ยาก 
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3.4 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสร้าง ด ารงรักษา และต่อรองอัต
ลักษณ์ 

ในการสื่อสารอัตลักษณ์นั้น ก็เหมือนกระบวนการผลิต
สิ่งของ/วัตถุ/ทุกอย่าง กล่าวคือ  จะต้องมี “ทุน” ที่จะน ามาใช้และ
ประเด็นนี้  ก็หวนกลับคืนไปสู่แนวคิดพื้นฐานของกลุ่มเศรษฐศาสตร์
การเมืองที่กล่าวว่า “การครอบครองทุน (capital ownership) 
นั้นเองเป็น แหล่งที่มาของอ านาจ” (source of power) อย่างไรก็
ตาม ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์การเมืองยุคคลาสสิคมักจะคิดถึงทุน
ในแง่ของวัตถุสิ่งของ เช่น ที่ดิน เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ  
แต่กระบวนทัศน์ใหม่ของการสื่อสารศึกษา ได้ขยายแนวคิดเรื่องทุน
ออกไปให้กว้างขึ้นตามข้อเสนอของ  บูร์ดิ เยอ ซึ่งไม่ใช่แค่แยก
ประเภททุนให้เห็นลักษณะและองค์ประกอบของทุนนั้น  แต่  บูร์ดิ
เยอ ยังอธิบายการเช่ือมต่อทุนแต่ละประเภทเข้าด้วยกันโดยการใช้ 
convertibility หรือ ‘การแลกเปลี่ยน’  เช่นเดียวกับที่ทุนทาง
เศรษฐกิจใช้แลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่ งกับอีกสิ่ งหนึ่ ง  ดังนั้นทุนอีก 3 
ประเภทได้แก่ ทุนวัฒนธรรม  ทุนทางสังคม  และทุนสัญลักษณ์ จึงมี
มูลค่าที่จะสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ หรือสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้า
กับทุนประเภทอื่นๆ ได้ (อ้างใน Orawan Sirisawat Apichayakul, 
2013: 41-45 [7] ; กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2553: 
580 [14] ; สุภางค์  จันทวานิช , 2544: 243 [15])  กรณีศึกษานี้ 
ผู้วิจัยพบการใช้ทุนของกลุ่มทอผ้าเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์อยู่  3 
ลักษณะ  คือ  การสั่งสมทุน การแลกเปลี่ยนทุน และการกระจายทุน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.4.1 การสั่งสมทุน  หรือ การพยายามสะสมทุนให้
เกิดขึ้นแก่กลุ่มของตนเพื่ อประโยชน์ ในการสื่อสารอัตลักษณ์ 
ประกอบด้วย 

(1) ทุนทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบว่า 
การทอผ้าไม่ได้มีไว้เพียงการอนุรักษ์ หากการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์ 
ไม่สามารถตัดขาดจากทุนทางเศรษฐกิจได้ ผู้ทอผ้าต้องมีรายได้ที่
สามารถพึ่งพาตนเองได้จึงจะท าให้การด ารงอัตลักษณ์ยังคงอยู่ โดย
สามารถหมุนเวียนเงินทุนตามระบบเศรษฐกิจ เช่น ฝ้ายที่ต้องซื้อ 
เส้นไหมและสีย้อมผ้า ตลอดจนเวลาในการลงแรง ล้วนต้องน าไปสู่
การค านวณต้นทุน เพื่อให้เห็นเม็ดเงินที่กลับมาเป็นก าไรในการต่อ
ยอดธุรกิจ  ทั้งนี้การรวมกลุ่ม  ยังส่งผลให้เกิดการระดมทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมั่นคง เนื่องจากบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างเป็น
ระบบในนามของวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านวังร่อง  
กลุ่มทอผ้าบ้านอีเลิศ กลุ่มทอผ้าบ้านภูผักไซ่ เป็นต้น  อีกทั้ง ยัง
สามารถก าหนดราคาขายส่ง และปลีกในกรณีที่กลุ่มมีชื่อเสียง เป็นที่
รู้จัก  นอกจากนี้  การรวมกลุ่มยังมีศักยภาพในการระดมทุนจาก
แหล่งทุนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด  พาณิชย์จังหวัด องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น  พัฒนาชุมชน เป็นต้น 

(2) ทุนทางวัฒนธรรม  ตามการวิเคราะห์ของ บูร์ดิเยอ 
ยังสามารถแยกย่อยทุนทางวัฒนธรรมได้อีก 3 ประเภท  คือ 1) ทุนที่
รวมอยู่ในฮาบิทัส  2) ทุนที่ถูกท าให้อยู่ในรูปธรรม 3) ทุนที่ถูกท าให้
เป็นสถาบัน 

 ทุนที่อยู่ในตนเอง หรือ ทุนที่รวมอยู่ในฮาบิทัส  
จะเห็นได้จากการกระท า ทักษะ รสนิยม ท่าทางและอื่นๆ  ทุนแบบนี้

สามารถเปลี่ยนความมั่งคั่งภายนอกให้กลายเป็นทุนในตนเอง เช่น 
ความสวย ผิวพรรณ สีผม ดวงตาที่บ่งบอกถึงความเป็นตนเอง/ความ
เป็นเรา/ชาติพันธุ์เรา (self)  (สุภางค์ จันทวานิช, 2544: 243 [15])  
ในกรณีนี้อาจเทียบเคียงได้จากวัฒนธรรมที่ปลูกฝังอย่างหยังรากลึก
ของสตรีชาวไทหล่ม ที่ไม่ใช่เพียงการแต่งกายที่มักแต่งกายด้วยซิ่นหัว
แดงตีนก่านในงานส าคัญ เพื่อบอกกล่าวให้รู้ว่า น่ีคืออัตลักษณ์ส าคัญ
หนึ่งเดียวของคนหล่ม  หากในวิถีชีวิตและความเช่ือแล้ว การทอผ้า
ของสตรียังถูกปลูกฝังด้วยค าสอนและธรรมเนียมปฏิบัติ เช่น การมี
ค ากล่าวที่ว่า “ไม่ทอผ้า ไม่ได้ผัว” หรือ ค าว่า “ไม่รู้ควม” (ควม คือ 
หน่วยนับของการค้นไหม ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการมัดหมี่) ทุน
รูปแบบนี้ ค่อยๆ แฝงฝังในชีวิตประจ าวันจนกลายเป็นความคุ้นชิน 
ให้กลายเป็นแก่นแกนของอัตลักษณ์ของไทหล่มอย่างไม่รู้ตัว 

 ทุนที่ถูกท าให้อยู่ในรูปธรรม สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ
สินค้าที่มีคุณค่าทางจิตใจ ตัวอย่างที่ เห็นได้ ชัดคือ สมบัติทาง
วัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น งานศิลปะ วรรณกรรม เพลงและดนตรี ใน
กรณีศึกษานี้ พบว่า ลวดลายบนผืนผ้าซิ่นนั้น เป็นลวดลายที่เกิดจาก
ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เช่น ลายหอปราสาท 
หรือ ลายปราสาทผึ้ง  ถอดลายมาจากต้นผึ้งในประเพณีแห่หอ
ปราสาทผึ้งในช่วงออกพรรษา   ลายนาคขอ  ถอดลายมาจาก
ประติมากรรมรูปนาคตามวัด  ลายหงส์ หรือ ขาเปีย  เกิดจากภาพ
หงส์ในสิม (อุโบสถ) หรือ ขาเปีย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทอผ้า เป็นต้น  
เหล่านี้ สะท้อนทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสัมผัสจับต้องได้ 

 ทุนที่ถูกท าให้เป็นสถาบัน หมายถึง ทุนที่ถูกท า
ใหดู้น่าเช่ือถือโดยมีสถาบันรองรับหรือสถาปนาตนเองให้เป็นสถาบัน 
โดยมี 2 ลักษณะ คือ หนึ่ง ทุนที่ถูกท ำให้เป็นสถำบันแบบเป็น
ทำงกำร (formal institutional) เช่น สถาบันการศึกษาที่ก ากับ
คุณสมบัติทางการศึกษาให้เป็นท่ียอมรับ  หรือ การได้รับใบประกาศ
รับรองคุณสมบัติหรือมาตรฐานจากสถาบันที่น่าเช่ือถือ เช่น รางวัล 
OTOP 5 ดาว ของพัฒนาชุมชนจังหวัด รางวัลลวดลายผ้าของ
วัฒนธรรมจังหวัด  สอง ทุนที่ถูกท ำให้เป็นสถำบันแบบไม่เป็น
ทำงกำร (informal institutional) มักมาในรูปแบบขนบธรรมเนียม
ที่สร้างขึ้นโดยสมาชิกในกลุ่มเพื่อท าให้ระบบหนึ่งๆ ถูกสืบทอด เช่น 
กลุ่มอนุรักษ์นิยม ออกมาสร้างมาตรฐานของลวดลายผ้า และก ากับ
ว่า หาก “ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา” หรือ ตัดสินว่าผู้ที่ไม่ท าตาม ‘ไม่ใช่ 
ไทหล่มแท้’ เป็นต้น 

(3) ทุนทางสังคม  เป็นความสัมพันธ์เชิงคุณภาพ ใน
กรณีศึกษานี้กลุ่มทอผ้าได้ต่อยอดความสัมพันธ์ และกระจายทุนอ่ืนๆ 
สู่สังคมด้วยการสร้างเครือข่าย เช่น เครือข่ายแหล่งทุนที่ ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  เครือข่ายนักวิชาการที่
ให้การสนับสนุนความรู้  เช่น ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม 
การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์  หรือการมีเครือข่ายกลุ่มผู้ศึกษาดูงาน
ซึ่งมีบทบาทในการน าเอาแบบอย่างที่ดีของกลุ่มไปเผยแพร่ต่อยอด  
เครือข่ายภาครัฐ และ เครือข่ายวัฒนธรรม  ที่เปิดพื้นท่ีให้กับกลุ่มทอ
ผ้า และชาวไทหล่มได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ในงาน
ส าคัญๆ ของจังหวัด  เครือข่ายระดับประเทศ เช่น กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น 
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(4) ทุนสัญลักษณ์  คือ อะไรก็ตามที่ท าให้ไทหล่มดูโดด
เด่นหรือแตกต่างจากคนในกลุ่มที่เขาอยู่ซึ่งสตรีไทหล่มจะใช้สิ่งนั้น
เป็นทุนสัญลักษณ์ ดังนั้น เปรียบได้ว่าผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่านกลายเป็น
สมบัติแห่งอาภรณ์ไทหล่ม ที่ต่างถูกพูดถึงในเรื่องความโดดเด่น และ
สร้างระเบียบแบบแผนในการนุ่งห่มเป็นของตนเอง ชนิดที่ว่า  
“ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา” หรือ “แม้คนอื่นจะไม่ถือ แต่เราถือ” ผ้าซิ่นหัว
แดงตีนก่าน จึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ (icon) ของวงการผ้าแพร่พรรณ
ที่เป็นทุนต่อยอดให้สตรีไทหล่มได้สื่อสารความเป็นตัวตนต่อสังคมได้
ในหลากหลายวาระโอกาส 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากทุนทั้งหมดที่กล่าวมาจะพบว่า 
สตรีไทยหล่มได้ท าการสั่งสมทุนสอดคล้องกับที่  บูร์ดิเยอ ได้กล่าวไว้
ว่า ผู้กระท าการในสังคมมักต่อสู้เพื่อรักษาและกระจายทุนสู่กลุ่มของ
ตนเอง  (Lyon university presses, 2000 อ้างใน ฐานิดา บุญวรร
โณ, 2557: 62 [16])  อย่างไรก็ตามเมื่อท าการวิเคราะห์แล้วพบว่า  
นอกจากการสั่งสมทุนแล้ว กลุ่มทอผ้าไทหล่มยังมีการแลกเปลี่ยน  
และกระจายทุนผ่านพื้นที่ทางสังคมอื่นๆ อีกด้วย กล่าวคือ   

3.4.2 มีลักษณะของการแลกเปลี่ยนทุน  จะเห็นได้ว่า
จากทุนในตนเอง เช่น ความเป็นแม่บ้านแม่เรือน การมีฝีมือการทอ
ผ้า และ การนุ่งห่มอย่างสวยงามของสตรีไทหล่มที่อยู่ในสายเลือด 
จะกลายเป็นทุนสัญลักษณ์  เพราะสิ่งนี้จะท าให้ผู้คนจดจ า ผ่านงาน
ประเพณีส าคัญกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่จังหวัดและกลายเป็นทุน
วัฒนธรรมเพราะเป็นแบบอย่างของการแต่งกายที่ดี   จากสิ่งนี้  
ก่อให้เกิดทุนทางเศรษฐกิจได้ด้วยเครือข่ายทางสงัคม เช่นการถูกเชิญ
ออกสื่อต่างๆ  น ามาซึ่งอาชีพ และรายได้ของกลุ่มทอผ้า 

3.4.3 มีลักษณะของการกระจายทุน  ทุนทางสังคม 
หรือเครือข่าย  ช่วยให้เกิดการกระจายทุน  โดยเฉพาะการกระจาย
ทุนสู่กลุ่มทอผ้าเอง กล่าวคือ เมื่อมีการสื่อสารอัตลักษณ์ออกไป ด้วย
แรงเสริมจาก ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม  ท าให้ทุนในตนเอง 
ทุนสถาบัน  ทุนสัญลักษณ์  ถูกกระจายออกไปด้วย  ส่งผลให้ผ้าซิ่น
หัวแดงตีนก่านถูกสร้างการรับรู้  ผู้คนมีโอกาสเข้าใจในความเป็น
ตัวตนของชาวไทหล่มมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม การจะสั่งสมและกระจายทุน ตามที่ บูร์ดิ
เยอ ได้กล่าวไว้ ต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์  เพราะหาก
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก็จะพบกระบวนการสื่อสารในรูปแบบหน่ึงที่แฝง
อยู่ในการสร้าง ด ารงรักษา และต่อรองอัตลักษณ์ผ้าซิ่นหัวแดงตีน
ก่าน  อันเป็นการสื่อสารที่เน้นสร้างการรับรู้จดจ าในด้านดีของอัต
ลักษณ์  ลักษณะเช่นนี้ตรงกับแนวคิดการประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาด (MPR: Marketing Publicrelation) ซึ่งผู้ เขียนตั้งใจจะ
น าเสนอกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในบทความชิ้นต่อๆ 
ไป ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์การวิจัย เรื่อง ‘รูปแบบการสื่อสารอัต
ลั กษณ์ ผ้ าทอพื้ น เมื อ งจั งห วัด เพชรบู รณ์  ด้ วยกลยุ ท ธ์ ก าร
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด’ ดังท่ีกล่าวไปแล้วในตอนต้น 

4. บทสรุป 
 จากข้อค้นพบข้างต้นพอสรุปได้ว่า ชาวไทหล่มมีการสื่อสารเพื่อ
การประกอบสร้างอัตลักษณ์ โดยไทหล่มเองสามารถอธิบายให้รู้ว่าผ้า
ทอพื้นเมืองไทหล่มของตนเองมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น มีหัว
แดงและตีนก่าน ซึ่งแตกต่างจากผ้าทอลาวในแถบเดียวกัน  สื่อสาร

เพื่อธ ารงรักษา ด้วยการนุ่งซิ่นที่ทอเองในงานส าคัญๆ รวมถึงพัฒนา
กลุ่มทอผ้าให้เป็นศูนย์การเรียนรู้  สื่อสารเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ ด้วย
การบอกว่าชาวไทหล่มที่แท้จริงมีกรรมวิธีทอและสวมใส่ที่เคร่งครัด
อันเป็นความเช่ือเฉพาะกลุ่ม  อย่างไรก็ตามระหว่างกลุ่มทอผ้าเองก็มี
การสื่อต่อรองกันเองระหว่างกลุ่ม อย่างการน าตีนซิ่นไปเป็นส่วนตก
แต่งตัวเสื้อ เพื่อพัฒนาผ้าชนิดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นการท้า
ทายมุมมองเดิม  โดยมีทุนทางเศรษฐกิจ คือ งบสนับสนุนจากทั้ง
ภาครัฐ เอกชน มีทุนทางวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมไทหล่มที่เข้มแข็ง 
มีทุนทางสังคม คือเครือข่ายในระดับสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาค
การศึกษา และสถาบันการเงินสนับสนุน ตลอดจนมีทุนสัญลักษณ์ 
คือ ได้รับการยอมรับว่าผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่านเป็นภูมิปัญหาการถักทอ
ที่น่าทึ่งจนถูกยกให้เป็นของดีประจ าจังหวัด   สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัย
เกื้อหนุน ให้การอาชีพทอผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่านกลับมามีชีวิตอีกครั้ง 
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วัจนกรรมในเพลงลูกเสือ 
Speech Act in Scout Songs 

 
ปวริศร  ไชยนา1  และ กฤติกา  ผลเกิด2 

   
1สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

2อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
1Email : redsorn@gmail.com ;  2Email : Krittika.ph@ssru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในเพลงลูกเสือ โดยใช้ทฤษฎีวัจนกรรมของ จอห์น  อาร์ เซอร์ล  
(John R. Searle) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า ปรากฏวัจนกรรมจ านวน 249 ถ้อยค า จ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ วัจนกรรม 
การกล่าวช้ีน า (directive) วัจนกรรมการกล่าวเช่ือมั่น  (assertive) วัจนกรรมการกล่าวแสดงออก (expressive) และวัจนกรรม 
การกล่าวผูกพัน (commissive) 

วัจนกรรมที่ปรากฏในเพลงลูกเสือมากที่สุด คือ  วัจนกรรมการกล่าวช้ีน า เนื่องจากกิจกรรมลูกเสือเป็นการปลูกฝังเยาวชน 
ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ต้องยึดมั่นในค าปฏิญาณและกฎของลูกเสืออย่างเคร่งครัด เนื้อเพลงลูกเสือ 
จึงเป็นการกล่าวช้ีน าเพื่อให้ลูกเสือปฏิบัติตนตามแนวทางของกิจกรรมลูกเสือ ส่วนวัจนกรรมการกล่าวผูกพันปรากฏน้อยที่สุด เนื่องจากลูกเสือ
เป็นจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายของเพลงลูกเสือที่มีเจตนาให้ลูกเสือตระหนักในหน้าที่
และแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน  
ค าส าคัญ : วัจนกรรม, เพลงลูกเสือ, วัจนปฏิบัติศาสตร์ 
 

Abstract 
 This research aims to study speech act in scout songs by using John R. Searle’s theory of pragmatics for data 
analysis. The findings of the research are 249 utterances of speech act which can be classified into four types: directive, 
assertive, expressive, and commissive. 
 The type of speech act appearing in most scout songs is directive according to the principles of scout affairs. 
The Scout Affairs’ purposes are to instill a sense of good citizen, self and public responsibility into youths and to make 
scouts adhere their promise and law of scouts strictly. Consequently, scout lyrics are a guide for the Scouts to act in 
accordance with the Boy Scouts' guidelines. The type of speech act rarely found in scout songs is commissive since the 
Scout is a volunteer to perform community service. The results of this research indicate the purpose of scout songs to 
make scouts aware of duties and guidelines for good behavior. 
Keywords : Speech act, Scout songs, Pragmatics 
 
 

1. บทน า 
 ลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนท้ังทางร่างกายสติปัญญา 
จิตใจ ศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  6  
ทรงวางรากฐานกิจการลูกเสือไทยไว้อย่างดี  มีการขยายตัวของ
กิจการลูกเสืออย่างกว้างขวางในประเทศไทย และพัฒนาต่อมา 
จนกลายเป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนการสอนตามสถานศึกษาต่าง ๆ  
ทั่วประเทศ โดยในปัจจุบันวิชาลูกเสือเป็นรายวิชาบังคับในกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ .ศ . 2551 ซึ่ ง ในการเรี ยนการสอนวิชาลู ก เสื อ ได้ น า เพ ล ง 
มาใช้ในการจัดกิจกรรมส าหรับลูกเสือนั้นเรียกว่า “เพลงลูกเสือ”  
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ

เนื่ อ ง จ า ก วิ ช า ลู ก เสื อ เป็ น วิ ช า ที่ เน้ น ป ฏิ บั ติ ก ล า ง แ จ้ ง  
กิจกรรมสนัทนาการจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพลงลูกเสือเพื่อการเรียนการสอนเสริมบทเรียน 
หรือการใช้เพลงลูกเสือเพื่ อการสันทนาการ ช่วยผ่อนคลาย 
ความเครียดและเบื่อหน่ายในบทเรียน ท าให้มีจิตใจผ่องใส ก่อให้เกิด
ความสนุกสนานรื่นเริง ซึ่ งเนื้อเพลงลูกเสือจะปรากฏถ้อยค า1  
ในการถ่ายทอดความคิด แนวการปฏิบัติ บทเรียน และความเข้าใจ
ร่วมกัน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเพลิดเพลิน และความรู้สึกนึกคิด
ต่าง ๆ แสดงถึงเจตนาหรือความมุ่งหมายเพื่อให้กระท าการสิ่งใด  
เพลงลูกเสือจึงมีการใช้ถ้อยค าต่าง ๆ เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายของเพลง 
                                                 
1 ถ้อยค า (Utterance) หมายถึง หน่วยทางภาษาที่มีความหมายสัมพันธ์ 
กับเจตนาของผู้ส่งสาร จ านวนของถ้อยค านับจากจ านวนครั้งที่พูดหรือเขียน 
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ถ้อยค าที่ผู้ส่งสารแสดงจุดมุ่งหมายของสิ่งที่ต้องการสื่อนั้นเรียกว่า 
“วัจนกรรม” กล่าวคือ การกระท าด้วยค าพูด เช่น ขอโทษ ทักทาย 
อาจจะมีการกระท าท่ีไม่ใช่ค าพูดมาประกอบด้วยก็ได้ [1] 
 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวัจนกรรม (speech act) ที่ปรากฏในเพลง
ลูก เสื อ  โดยน าแนวคิ ด วั จนกรรมของ  จอห์ น  อาร์  เซอร์ ล  
(John R. Searle) [1 ] ได้ แ ก่  ก ารก ล่ า ว เ ช่ื อ มั่ น  (assertive)  
การก ล่ าว ช้ี น า  (directive) การก ล่ าวผู กพั น  (commissive)  
การกล่าวแสดงออก (expressive) การกล่าวประกาศ (declarative) 
มาใช้ในการศึกษา ดังตัวอย่าง 

“ยาวหนึ่งครั้ง เราฟังได้ความว่าหยุด 
เป่ายาวเป็นชุด เราต้องรีบรุดรีบเดินต่อไป...” 

(เพลงสัญญาณนกหวีด : หน้า 21) 
    จากตัวอย่าง มีถ้อยค าที่อธิบายถึงลักษณะสัญญาณนกหวีด 
ของลูกเสือแต่ละชนิด ว่ามีลักษณะและความหมายอย่างไร  
จากตัวอย่าง ยาวหนึ่งครั้ง เราฟังได้ความว่าหยุด คือ เสียงสัญญาณ
นกหวีดยาว 1 ครั้ง ให้ผู้ฟังหยุดท าในสิ่งที่ก าลังท า เป่ายาวเป็นชุด 
เราต้ องรีบ รุด รีบ เดิ นต่ อ ไป  คื อ  เสี ย งสัญ ญ าณ นกหวีดยาว 
หลาย ๆ ครั้ง ให้ผู้ฟังท าสิ่งท่ีก าลังท าต่อไป ถ้อยค านี้ท าให้ผู้ฟังได้รับรู้
ถึงลักษณะของสัญญาณนกหวีดที่ปรากฏในเนื้อเพลง  จัดเป็น 
วัจนกรรมการให้ข้อมูล ซึ่งอยู่ในกลุ่มวัจนกรรมการกล่าวเช่ือมั่น 
(assertive)  
    ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวัจนกรรมในเพลงลูกเสือ ซึ่งวัจนกรรม
เป็นการใช้ภาษาสื่อความหมายที่บ่งบอกเจตนาในการสื่อสาร 
ของผู้ส่งสารที่ใช้รูปแบบทางภาษาประเภทต่าง ๆ เช่น การกล่าวช้ีน า 
การกล่าวเชื่อมั่น การกล่าวผูกพัน เพื่อช่วยให้ผู้ฟังได้ทราบถึงเจตนา
ของผู้ส่งสารที่แฝงอยู่ในถ้อยค าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากการใช้ 
เพลงลูกเสือในกิจกรรมสันทนาการเป็นส่วนหนึ่งของวิชาลูกเสือ  
ซึ่งเป็นวิชาที่พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนรอบด้าน เพื่อสร้างเยาวชน 
ที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นวิชาบังคับ
ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     เพื่อศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในเพลงลูกเสือ 
 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    จอห์น อาร์ เซอร์ล (John R. Searle) [1] ได้น าเสนอแนวคิด
ทฤษฎีวัจนกรรม และได้แบ่งประเภทของกลุ่มวัจนกรรมออกเป็น  
5 ประเภท คือ 
    1. การกล่าวความจริง (assertive) คือ วัจนกรรมที่ผู้กล่าวถ้อยค า
ท าให้ตนเองผูกมัดกับความจริง เช่น การยืนยัน การบรรยาย  
    2. การกล่าวช้ีน า (directive) คือ วัจนกรรมที่ผู้กล่าวถ้อยค า
ก าหนดให้ผู้รับสารกระท าการบางสิ่ง เช่น การสั่ง การถาม  
    3. การกล่าวผูกพัน (commissive) คือ วัจนกรรมที่ผู้ กล่าว
ถ้อยค าผูกมัดตนเองกับการกระท าอนาคต เช่น การสัญญา การข่มขู่  

    4. การกล่าวแสดงออก (expressive) คือ วัจนกรรมที่ผู้กล่าว
ถ้อยค าแสดงมุมมองความรู้สึ กบางอย่าง เช่น  การขอบคุณ  
การแสดงความเสียใจ   
    5. การกล่าวประกาศ (declarative) คือ วัจนกรรมที่ผู้กล่าว
ถ้อยค ามีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง และให้ผู้อื่นรับรู้ 
เช่น การประกาศสงคราม การไล่ออกจากงาน  
    จากการศึ กษางานวิจั ยที่ เกี่ ย วข้ องกั บ วัจนกรรม  ได้ แก่ 
ณัฐวดี คมประมวล จริญญา ธรรมโชโต และพัชลินจ์ จีนนุ่น [2]  
ได้เสนอบทความวิจัยเรื่อง วัจนกรรมในการให้ค าปรึกษาเรื่อง 
ความรักในคอลัมน์คนดังนั่งเขียนของดีเจพี่อ้อย แสดงให้เห็นถึง 
วัจนกรรมที่ปรากฏในค าปรึกษาเรื่องความรัก โดยวัจนกรรมที่พบใน
ค าปรึกษาเรื่องความรักมากที่สุด คือ วัจนกรรมการช้ีน า เพราะเป็น
การให้ค าปรึกษาโดยการเสนอแนะให้ผู้รับสารได้หาทางออกใน
ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
    จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับลูกเสือพบว่า  สุภาพร  
จตุรภัทร [3] ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการลูกเสือไทยเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี  และ สัญญา โต๊ะหนู [4] ได้เสนอ
งานวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของกิจกรรมลูกเสือกับการเป็น
พลเมืองดีในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดเมืองพัทยา 
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความสัมพันธ์กับการเป็นพลเมืองดี 
โด ย มี จุ ด มุ่ งห ม าย เพื่ อ ป ลู ก ฝั ง เย าวชน ให้ เป็ น พ ล เมื อ งดี 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
    จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเพลงพบว่า เกษร ยอดแก้ว
[5] ได้เสนองานวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ของคนล้านนาจากบทเพลงลูกทุ่ง
ค า เมื อ งที่ ขั บ ร้อ งโดย  อบ เชย  เวีย งพิ งค์  ผลการวิจั ยแสดง 
ให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น แสดงวิถีและสะท้อน
จุดเด่นภายในท้องถิ่น รวมถึงแสดงลักษณะเด่นทางวัฒนธรรม  
แนวปฏิบัติของคนในพ้ืนท่ีด้วยเช่นเดียวกัน 
    ผู้วิจัยพบว่า งานวิจัยที่ศึกษาโดยใช้ทฤษฎีวัจนกรรม มีผู้ศึกษา 
กับข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ค าปรึกษาด้านความรัก และบทเพลง
ต่าง ๆ ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ มีผู้ศึกษาที่เน้นไปในทาง
การศึกษาความพึงพอใจในด้านการวางแผนเพื่อจัดกิจกรรม  
การส่งเสริมกิจการลูกเสือ และการส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน
ด้วยกิจกรรมลูกเสือ และงานวิจัยที่ เกี่ยวเพลงแสดงให้ เห็นถึง 
อัตลักษณ์ของสังคมในแต่ละท้องถิ่น ท้ังนี้เพลงลูกเสือเป็นข้อมูลที่ยัง
ไม่มีผู้ใดศึกษา โดยเพลงลูกเสือมีความส าคัญต่อกิจกรรมลูกเสือ  
เป็นเครื่องมือซึ่งมุ่งพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา ทักษะ และ
จิต ใจของเยาวชน  ผู้ วิ จั ยจึ งได้ น า แนวคิ ดทฤษฎี วัจนกรรม  
(speech act) ของ จอห์ น  อาร์  เซอร์ล  (John R. Searle) [1 ]  
ซึ่ ง มี ก า รจั ด แ บ่ งป ระ เภ ท ขอ งวั จ น ก ร รม ไว้ อ ย่ า ง ชั ด เจ น  
ได้แก่ การกล่าวเช่ือมั่น  (assertive) การกล่าวช้ีน า (directive)  
การกล่าวผูกพัน (commissive) การกล่าวแสดงออก (expressive)  
การกล่าวประกาศ (declarative) มาศึกษาวัจนกรรมในเพลงลูกเสือ 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยรวบรวมเพลงลูกเสือ จากเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ รุ่นที่ 1/2559  
จัดโดยสโมสรลูกเสืออาสานครเขื่อนขันธ์ ร่วมกับสโมสรลูกเสือ
สัมพันธ์ จ านวน 228 เพลง ยกเว้นเพลงของทหารเรือ และเพลง
ภาษาต่างประเทศ น ามาถอดเป็นถ้อยค าและตัดถ้อยค าที่ซ้ ากันออก 
โดยวิเคราะห์วัจนกรรมที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเพลงเท่านั้น 
 2. ผู้วิจัยตรวจสอบความหมายของค าจาก พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
 3. ศึกษาวิ เคราะห์วัจนกรรมที่ปรากฏในเนื้อเพลงลูกเสือ  
โดยใช้เกณฑ์ของ จอห์น อาร์ เซอร์ล (John R. Searle)  
 4. สรุปสัดส่วนร้อยละของวัจนกรรมแต่ละชนิดที่ปรากฏ โดยใช้
สูตรการหาร้อยละ ดังนี้ 

สูตรการหาร้อยละ = n x 100 
                    N 

n หมายถึง จ านวนวัจนกรรมที่พบ 
N หมายถึง จ านวนวัจนกรรมทั้งหมด 

 5. เรียบเรียง น าเสนอผลการวิจัย โดยแจกแจงวัจนกรรม 
แต่ละชนิด อธิบายและแสดงตัวอย่างจากนั้นจึ งน าเสนอผล 
การวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาและใช้สถิติร้อยละ รวมถึงการแสดงผล
การวิเคราะห์ในรูปแบบแผนภูมิและตาราง 
 6. สรุป อภิปรายผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะ 
 
5. ผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้จ าแนกผลการศึกษาตามประเภทของวัจนกรรมที่
ปรากฏในเพลงลูกเสือ จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ วัจนกรรมการกล่าว
ช้ีน า วัจนกรรมการกล่าวเช่ือมั่น วัจนกรรมการกล่าวแสดงออก และ 
วัจนกรรมการกล่าวผูกพัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
    1. วัจนกรรมการกล่าวชี้น า (directive) คือ วัจนกรรมที่ผู้พูด
ต้องการช้ีน าให้มีการตอบสนองบางอย่างจากผู้ฟัง หรือ คาดหวัง 
ให้ผู้ฟังท าตาม  เช่น การสั่ง การขอร้อง เป็นต้น จากการศึกษาพบ 
วัจนกรรมย่อยที่ปรากฏในวัจนกรรมการกล่าวช้ีน า 7 ประเภท ได้แก่ 
วัจนกรรมการสั่ ง  วัจนกรรม เชิญ ชวน  วัจนกรรมการถาม  
วัจนกรรมการแนะน า วัจนกรรมการห้ าม วัจนกรรมท้าทาย  
วัจนกรรมการขอร้อง ดังนี ้
        1.1 วัจนกรรมการสั่ง คือ วัจนกรรมที่ผู้กล่าวถ้อยค ามีเจตนา
บังคับให้ปฏิบัติตามที่ผู้กล่าวถ้อยค าต้องการ 
ตัวอย่าง 

“เราลูกเสือไทย เรื่องระเบียบวินัยเราต้องยึดมั่น  
กฎค าปฏิญาณพี่น้อง ต้องเอาใจใส่...” 

(เพลงกฎค าปฏญิาณ : หน้า 39) 
 จากตัวอย่างปรากฏวัจนกรรมการสั่ง 2 ถ้อยค า ดังนี้  

1) เราลูก เสือไทย เรื่ องระเบียบวินัย เรา ต้องยึดมั่ น  
เมื่อพิจารณาถ้อยค า มีการใช้ค าว่า ต้อง เป็นค าที่บ่งช้ีถึงวัจนกรรม 
การสั่ง ถ้อยค าดังกล่าว เป็นการสั่งให้ลูกเสือน้ันต้องยึดมัน่ในระเบยีบ
และมีวินัยอยู่เสมอ 

2) กฎค าปฏิญาณพี่น้อง ต้องเอาใจใส่ เมื่อพิจารณาถ้อยค า 
จะเห็นค าที่บ่งช้ีถึงวัจนกรรมการสั่ง คือค าว่า ต้อง ถ้อยค าดังกล่าว  
มีเจตนาเพื่อสั่งให้ลูกเสือเอาใจใส่ ในกฎและค าปฏิญาณของลูกเสือ 
        1.2 วัจนกรรมเชิญชวน  เป็นการใช้ถ้อยค าที่มี เจตนา 
การชักชวน โน้มน้าว หรือจูงใจให้ผู้ฟังร่วมกระท าตามที่ผู้กล่าว
ถ้อยค าต้องการ  
ตัวอย่าง  
“...ลูกเสือร าลึกนึกพระคณุ เทิดบชูา ปฏิญญารักกษัตริย์ ชาติ ศาสน์
ศร ีมาเถิดลูกเสือ สร้างความดี เพือ่ศักดิ์ศรีลูกเสือไทย ดั่งใจปอง” 

(เพลงวชิราวุธร าลึก : หน้า 3) 
    ตัวอย่างดังกล่าว มีการใช้ค าว่า มาเถิด ซึ่งบ่งช้ีถึงวัจนกรรม 
เชิญชวน โดยถ้อยค าในตัวอย่างมีเจตนาเพื่อเชิญชวนให้ลูกเสือไทย
นั้นมุ่งมั่นสร้างความดี เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่ลูกเสือไทย  
        1.3 วัจนกรรมการถาม คือวัจนกรรมที่ตั้งประเด็นปัญหา 
หรือ เป็นค าถาม ซึ่งผู้กล่าวถ้อยค า อาจต้องการค าตอบหรือไม่ก็ได้  
ตัวอย่าง  

“เดินทางไกล ๆ เดินอย่างไร จะให้ไปถึงปลายทาง...” 
(เพลงเดินทางไกล : หน้า 31) 

    จากตัวอย่างพิจารณาจากถ้อยค า มีการใช้ค าว่า อย่างไร ซึ่งมี
ห ม ายถึ ง  “ ว . ใ ช้ ใน ป ระ โยคค าถ าม  ถ าม ถึ งค วาม เป็ น ไป  
ความเป็นอยู่  เช่น คนไข้มีอาการอย่างไร หมู่นี้ เป็นอย่างไรบ้าง,  
ถามถึงวิธีหรือความเห็นเป็นต้น เช่น จะท าอย่างไร มีความเห็น
อย่างไร” [6] โดยเป็นการถามผู้ฟัง คือ ในการเดินทางไกลนั้นจะต้อง
มีวิธีการอย่างไร เพื่อให้ไปถึงจุดหมายได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
โดยให้ผู้ฟังได้คิดหาวิธีการเดินทางไกลเพื่อที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
        1.4 วัจนกรรมการแนะน า คือ ถ้อยค าที่แสดงเจตนาแนะน า
ใหป้ฏิบัติ แต่ไม่ได้บังคับหรือขอร้องให้ผู้ฟังปฏิบัติตาม 
ตัวอย่าง 

“จับมือนั้นหมายถึงมิตร เหมือนญาติสนิทควรคิดยดึถือยิ้มด้วย 
เวลาจับมือ ยิม้ด้วยเวลาจับมือเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน” 

 (เพลงลูกเสือจับมือ : หน้า 19) 
    จากตัวอย่าง ยิ้มด้วยเวลาจับมือเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน 
เป็นถ้อยค าที่แนะน าให้ลูกเสือยิ้มแย้มไปด้วยในขณะที่สัมผัสมือซ้าย
กับผู้อื่น ซึ่งไม่ได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด แต่เพื่อแสดงถึงความเป็น
มิตรไมตรีต่อพี่น้องลูกเสือด้วยกัน ดังกฎลูกเสือข้อ 4 ที่กล่าวไว้ว่า 
“ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพ่ีน้องกับลูกเสืออ่ืนท่ัวโลก” 
        1.5 วัจนกรรมการห้าม  คือ วัจนกรรมที่ผู้กล่าวถ้อยค า 
มีเจตนายับยั้ง ห้ามปรามไม่ให้ปฏิบัติ ตามที่ผู้กล่าวถ้อยค าได้กล่าวไว้ 
ตัวอย่าง  

“อย่าเกียจคร้านการท างานนะพวกเรา 
งานหนักงานเบา เหนื่อยแล้วเราพกัผ่อนก็หาย...” 

(เพลงอย่าเกียจคร้าน : หน้า 19) 
    จากตัวอย่าง ปรากฏวัจนกรรมการห้าม ซึ่งเป็นการห้ามผู้ฟังไม่ให้
เกียจคร้านในการท างาน และเป็นการห้ามปรามด้วยเจตนาดี  
เพื่อไม่ให้ผู้ฟังเป็นที่มีนิสัยผู้เกียจคร้าน โดยมีค าที่บ่งช้ีในลักษณะของ
การห้าม คือ ค าว่า อย่า เป็นการห้ามไม่ให้ผู้ฟังกระท าการสิ่ งใด 
ตามที่ผู้พูดต้องการ 
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        1.6 วัจนกรรมท้าทาย คือ ถ้อยค าที่แสดงเจตนาของผู้กล่าว
ถ้อยค าที่ต้องการกล่าวยั่วยุ ท้าทายให้ผู้ฟังให้เลือกกระท าในสิ่งที่ 
ผู้กล่าวถ้อยค าต้องการ 
ตัวอย่าง  

“...ไม่ท างาน หลบหลีกงาน เฝ้าเกยีจคร้านเอาแต่สบาย 
แก่จนตายขอท านายว่าไม่เจริญ แก่จนตายขอท านายว่าไม่เจริญ” 

(เพลงอย่าเกียจคร้าน : หน้า 19) 
    จากตัวอย่าง ปรากฏวัจนกรรมท้าทาย พิจารณาจากถ้อยค า 
ในเพลง แก่จนตายขอท านายว่าไม่เจริญ  เป็นการท้าทายผู้ฟัง 
ในเชิงยั่วยุ โดยการกล่าวท านายถึงผู้ที่มีลักษณะนิสัยเกียจคร้าน  
หลบเลี่ ยงการงาน ไม่ท างาน  ว่าต่ อให้ แก่จนตายก็ ไม่ มีทาง 
ที่จะเจริญก้าวหน้าในชีวิต 
        1.7 วัจนกรรมการขอร้อง คือ ถ้อยค าที่บ่งบอกสิ่งที่ผู้พูด
ต้องการ และไม่เป็นสิ่งที่ผู้ฟังกระท าอยู่เป็นปกติ ไม่ว่าผู้พูดจะขอร้อง
หรือไม่ ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังท าสิ่งน้ีจริง ๆ 
ตัวอย่าง 
 “เพื่อนเอ๋ย เพื่อนเอ๋ย อย่าเป็นเลยคนติดยา  

แสนโทรม ยาท าร้ายเราหนา...” 
 (เพลงต้านยาเสพติด : หน้า 21) 

 จากตัวอย่าง ปรากฏวัจนกรรมการขอร้อง พิจารณาจาก
เจตนาของถ้อยค า อย่า...เลย ค าว่า อย่า เป็นค าที่บ่งช้ีถึงการห้าม 
แต่ถ้อยค าดั งกล่าว มีการใช้ค าว่า เลย  ลงท้าย ท าให้ เจตนา 
ของถ้อยค าเป็นไปในเชิงขอร้อง ซึ่งถ้อยค า เพื่อนเอ๋ย อย่าเป็นเลย
คนติดยา มีเจตนาเพื่อขอร้องเพื่อนให้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
พร้อมท้ังกล่าวผลเสียของยาเสพติดที่จะท าร้ายตัวผู้เสพ 
    2. วัจนกรรมการกล่าวเชื่อมั่น (assertive) คือ วัจนกรรมที่ 
ผู้พูดกล่าวถึงสิ่งที่เป็นความจริง เช่น การกล่าวรายงาน การแจ้ง 
ให้ทราบ จากการศึกษาพบวัจนกรรมย่อยที่ปรากฏในวัจนกรรม 
การกล่าวเช่ือมั่น  4 ประเภท ได้แก่  วัจนกรรมการให้ ข้อมูล  
วัจนกรรมการคาดหวัง วัจนกรรมการยืนยัน และ วัจนกรรม 
การคาดคะเน ดังนี ้
        2.1 วัจนกรรมการให้ข้อมูล คือ วัจนกรรมที่ผู้กล่าวถ้อยค า 
ได้อธิบาย ช้ีแจง หรือให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้ผู้รับสาร
ได้รับทราบหรือเข้าใจ 
ตัวอย่าง  
“ลูกเสือเขาไม่จบัมือขวา ยื่นซ้ายมาจับมือกันมั่น มือขวาใช้เคารพกัน  
มือขวาใช้เคารพกัน ยื่นซ้ายออกมาพลัน จับมือ จับมือ...” 

(เพลงลูกเสือจับมือ : หน้า 19) 
    จากตัวอย่าง พบถ้อยค าที่แสดงถึงวัจนกรรมการให้ข้อมูล คือ 
ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา ยื่นซ้ายมาจับมือกันมั่น ซึ่งถ้อยค าดังกล่าวได้
ให้ข้อเท็จจริงไว้ว่าลูกเสือนั้นจะไม่ใช้วิธีการจับมือขวา แต่จะใช้ 
การจับมือซ้ายแทน เหตุเพราะลูกเสือ จะใช้มือขวาในการท าความ
เคารพด้วยการท าวันทยหัตถ์ ดังวัจนกรรมการให้ข้อมูลที่ปรากฏใน
ถ้อยค า มือขวาใช้เคารพกัน มือขวาใช้เคารพกัน ส่วนการจับมือซ้าย
ของลูก เสือนั้น ใช้ส าหรับการจับมือทักทายควบคู่ กับการท า
วันทยหัตถ์ด้วยมือขวา 

        2.2 วัจนกรรมการคาดหวัง เป็นถ้อยค าที่แสดงถึงความคิด
ของผู้ส่งสารที่นึกไว้ซึ่งคาดว่าจะเป็นไปได้ หรือหมายไว้ 
ตัวอย่าง 

“...ถึงตัวไปใจนั้นไม่แปรผัน แม้ห่างไกล 
แม้ว่าเราจากกัน ไม่ช้าพลันคงได้พบกันใหม่...”  

(เพลงก่อนจะจากกันไป : หน้า 43)  
    จากตัวอย่าง ปรากฏวัจนกรรมการคาดหวัง โดยพิจารณาจาก
ถ้อยค า มีการใช้ค าว่า คง เป็นค าบ่งช้ี แสดงความรู้สึกคาดหวัง  
ซึ่งผู้พูดมีความหวังท่ีจะพบกับผู้ฟังอีกในอนาคตอันใกล้ 
        2.3 วัจนกรรมการยืนยัน คือ วัจนกรรมที่ผู้กล่าวถ้อยค า 
มีเจตนาสนับสนุนค าพูด การกระท า ความคิด หรือความเช่ือ  
มีการย้ าเพื่อยืนยันว่าเป็นเช่นนั้น 
ตัวอย่าง 

“พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ คิดไดถู้กต้อง 
คิดได้ถูกต้อง คิดได้ถูกต้อง พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ 
คิดได้ถูกต้อง คิดได้ถูกต้อง คิดได้ถกูต้องแล้วเอย...” 

(เพลงพระมงกุฎร าลึก : หน้า 6) 
    จากตัวอย่าง เป็นวัจนกรรมการยืนยัน เห็นได้จากถ้อยค า พวกเรา
ภูมิใจในพระมงกุฎ คิดได้ถูกต้อง คิดได้ถูกต้อง คิดได้ถูกต้อง ค าว่า 
คิด ได้ถู กต้ อง เป็ นถ้อยค าที่ สนั บสนุ นถ้อยค าก่ อนหน้ า คื อ  
พวกเราภู มิ ใจในพระมงกุฎ  เป็ นการยืนยันว่ าการภู มิ ใจใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นความคิด 
ที่ถูกต้องดีแล้ว 
        2.4 วัจนกรรมการคาดคะเน คือ วัจนกรรมที่ผู้กล่าวถ้อยค า 
มีเจตนานึกไว้ หมายไว้ คาดการณ์  ประมาณโดยคร่าว ๆ หรือไม่
แน่ใจ มักมีค าบ่งช้ี เช่น อาจ อาจจะ คง น่าจะ เห็นจะ ฯลฯ 
ตัวอย่าง 
 “...ถ้าลูกเสือไม่ดี ก็คงไม่มาอบรม...” 

    (เพลงนึกแล้ว : หน้า 26) 
    จากตัวอย่าง เป็นวัจนกรรมการคาดคะเน พิจารณาจากถ้อยค า  
มีค าว่า ถ้า และค าว่า ก็คง แสดงถึงการคาดเดาของผู้กล่าวถ้อยค า 
ซึ่งคาดเดาว่าลูกเสือท่ีมาอบรมนั้นเป็นลูกเสือท่ีดี 
     3. วั จ น ก รรม ก ารก ล่ าวแส ด งออก  (expressive) คื อ  
กลุ่มถ้อยค าที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงสภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึก  
รวมถึงทัศนคติของผู้พูดที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ จากการศึกษาพบวัจนกรรม
ย่อยที่ปรากฏในวัจนกรรมการกล่าวแสดงออก 7 ประเภท ได้แก่  
วัจนกรรมการเตือน วัจนกรรมการแสดงความเสียใจ วัจนกรรม 
การทักทาย วัจนกรรมการอวยพร วัจนกรรมการแสดงความยินดี  
วัจนกรรมการขอโทษ และวัจนกรรมการขอบคุณ 
        3.1 วัจนกรรมการเตือน คือ ถ้อยค าที่แสดงเจตนาของ        
ผู้กล่าวถ้อยค า ที่ต้องการบอกให้ลูกเสือได้รู้ว่าหากไม่ปฏิบัติเช่นนี้ 
จะเป็นผลเสียต่อตนเองหรือส่วนรวมได้ 
ตัวอย่าง 

“...อย่ามัวหลงเพลิน เดินเล่นไป ก้ม ๆ เงย ๆ  
มัวท าอะไร รู้ไหมเพื่อนคอย” 

(เพลงลูกเสืออยู่ไหน : หน้า 27) 
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    จากตัวอย่าง ปรากฏวัจนกรรมการเตือน คือ อย่ามัวหลงเพลิน 
เดินเล่นไป ก้ม ๆ เงย ๆ เป็นการเตือนลูกเสือที่ก าลังเดินเล่นอยู่ 
ในขณะนั้นว่า ถึงเวลาที่จะต้องท าการต่อไปแล้วให้รีบมารวมตัวกัน  
มิเช่นนั้นจะเกิดผลเสียตามมาคือ ลูกเสือคนอื่น ๆ จะต้องรอลูกเสือ 
ที่ยังไม่มา ท าให้ไม่สามารถท าการต่อไปได้ และเป็นการเตือนผู้ฟัง
เพื่อให้รักษาเวลา 
        3.2 วัจนกรรมการแสดงความเสียใจ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
และผู้ส่งสารมีความรู้สึกต่อสิ่งนั้น เพื่อแสดงความรู้สึกเสียใจให้ผู้รับ
สารได้ทราบ 
ตัวอย่าง 

“เมื่อฉันอ าลา ลาจากเธอไป สุดแสนอาลัยจ าใจลาก่อน 
จ าใจ จ าลา จ าจาก จ าจร...” 

(เพลงวันอ าลา : หน้า 38) 
      จากตั วอย่ าง ปรากฏวัจนกรรมการแสดงความ เสี ย ใจ  
เป็นการแสดงเจตนาของผู้กล่าวถ้อยค าที่ต้องการแสดงความเสียใจ
เมื่อต้องจากกันไป พิจารณาจากถ้อยค า สุดแสนอาลัยจ าใจลาก่อน  
มีการใช้ค าว่า สุดแสนอาลัย เป็นค าบ่งช้ี 
        3.3 วัจนกรรมการทักทาย คือ ถ้อยค าซึ่งแสดงเจตนาของ 
ผู้กล่าวถ้อยค าที่ต้องการทักทายผู้ฟัง 
ตัวอย่าง 

“สวัสด ีวันน้ีมาพบกัน ต่างสุขสันต์ส าราญและเริงร่า 
สุขฤทัยพวกเราที่ได้มา ร่วมเฮฮารอ้งร าตามเสียงเพลง...” 

(เพลงสวัสดี มีชัย : หน้า 28) 
    จากตัวอย่าง เป็นวัจนกรรมการทักทาย มีการใช้ค าว่า สวัสดี  
เป็นค าบ่ งบอกการทักทาย  หรือพู ดขึ้น เมื่ อพบหรือจากกัน  
ซึ่งจากตัวอย่างเป็นการกล่าวเพื่อทักทายผู้ฟังที่ได้มาอยู่ร่วมกัน 
        3.4 วัจนกรรมการอวยพร คือ สิ่งที่ผู้พูดต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้ฟังในอนาคต ซึ่งผู้ฟังต้องการให้เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ฟัง  
ตัวอย่าง 

“...จากแดนไกล เหนือ ใต้ อีสาน เช่ือมผูกพันส าราญในดวงฤทัย 
ขอให้จงโชคดี อย่าไดม้ีเภทภัยหวงัสิ่งใด ขอให้สมปรารถนา...” 

(เพลงร่วมใจ : หน้า 38) 
    จากตัวอย่าง ปรากฏวัจนกรรมการอวยพร พิจารณาจากถ้อยค า 
มีการใช้ค าว่า ขอให้ บ่งบอกถึงการอวยพร ถ้อยค า ขอให้จงโชคดี 
อย่าได้มี เภทภัยหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนา มีเจตนาอวยพร 
ให้ทุก ๆ คนโชคดี ปราศจากภัยอันตราย และขอให้ผู้ฟังสมปรารถนา
ทุกประการตามที่ตั้งใจไว้ 
        3.5 วัจนกรรมการแสดงความยินดี คือ วัจนกรรมที่แสดงถึง
ความรู้สึกยินดีต่อสิ่งใด หรือเหตุการณ์ใดท่ีเกิดขึ้น 
ตัวอย่าง 
 “วันน้ียินด ีที่เราได้มาพบกัน วันน้ียินด ี 

ที่เราได้มาพบกัน ยินด ียินด ียินดี...” 
(เพลงวันนี้ยินดี : หน้า 19) 

    จากตัวอย่าง ปรากฏวัจนกรรมการแสดงความยินดี พิจารณาจาก
ถ้อยค าในเพลง มีการใช้ค าว่า ยินดี ถึง 5 ค า เพื่อบอกความรู้สึก  
เป็นการแสดงออกถึงความยินดีที่ทุกคนมาพบกัน 

        3.6 วัจนกรรมการขอโทษ คือ ถ้อยค าที่แสดงออกถึง 
การขอโทษของผู้กล่าวถ้อยค า 
ตัวอย่าง 

“...มาลัยพวงงามเราพยายามท ากัน  
น ามาให้ท่านผู้เป็นประธานนั่นหนา  
หากไม่ถูกใจต้องขออภัยมณี สุดฝีมือแค่นี้  
ลา ล้า ลา ลา ลา... อยากท าให้ดีแต่ไม่มีเวลา...” 

(เพลงแห่มาลยั : หน้า 24) 
    จากตัวอย่าง ถ้อยค า หากไม่ถูกใจต้องขออภัยมณี สุดฝีมือแค่นี้ 
เป็นการแสดงการขอโทษต่อประธานในการชุมนุมรอบกองไฟ 
ของผู้กล่าวถ้อยค า โดยกล่าวขอโทษล่วงหน้าหากพวงมาลัยที่ได้มอบ
ให้ไม่ถูกใจประธานการชุมนุมรอบกองไฟ ดังนั้น ถ้อยค าดังกล่าว 
จึงจัดอยู่ในวัจนกรรมการขอโทษ 
        3.7 วัจนกรรมการขอบคุณ  คือ วัจนกรรมที่ แสดงถึ ง
ความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งใด หรือเหตุการณ์ใดท่ีเกิดขึ้น 
ตัวอย่าง 

“ขอบคุณ ขอบคุณ ที่เสียสละเวลา น าสิ่งของมาให้ลูกเสือ...” 
    (เพลงขอบคุณ : หน้า 30) 

    จากตัวอย่าง ปรากฏวัจนกรรมการขอบคุณ พิจารณาจากถ้อยค า 
มีการใช้ค าว่า ขอบคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณ ในที่นี้ ผู้กล่าว
ถ้อยค าได้กล่าวขอบคุณ ผู้มีอุปการคุณที่ได้สละเวลาเพื่อน าสิ่งของ
ต่าง ๆ มามอบให้กับลูกเสือ 
      4. วั จ น ก ร ร ม ก า ร ก ล่ า ว ผู ก พั น  (commissive) คื อ  
วัจนกรรมที่ผู้พูดกล่าวถึงสิ่งที่ตนจะท า สิ่งที่กล่าวไปจะผูกพันถึง
อนาคตว่าตนจะท าอะไร จากการศึกษาพบวัจนกรรมย่อยที่ปรากฏ
ในวัจนกรรมการกล่าวผูกพัน 3 ประเภท ได้แก่ วัจนกรรมการสัญญา 
วัจนกรรมการขู่ และวัจนกรรมการเสนอตัว 
        4.1 วัจนกรรมการสัญญา  คือ ถ้อยค าแสดงเจตนาของ 
ผู้กล่าวถ้อยค า กล่าวเพื่อการให้ค ามั่นว่าจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ตัวอย่าง 
“...เราจะบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น แม้ล าบากตรากตร า  
ก็จะท าให้ส าเร็จ ท า ท า ท า ข้าสญัญาว่าจะท า” 

(เพลงมาร์ชลูกเสือ : หน้า 5) 
    จากตัวอย่าง ปรากฏวัจนกรรมการสัญญา พบ 2 ถ้อยค า ได้แก่ 
    1) เราจะบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นวัจนกรรม
สัญญา ค าว่า บ าเพ็ญ หมายถึง “ประพฤติ, ปฏิบัติ, เช่น บ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์” [6] โดยผู้กล่าวถ้อยค าให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตนให้
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  
    2) แม้ล าบากตรากตร า ก็จะท าให้ส าเร็จท า ท า ท า ข้าสัญญา 
ว่าจะท า เป็นการให้สัญญาว่าถึงแม้การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อื่นนั้นจะยากล าบาก แต่ผู้กล่าวถ้อยค าก็สัญญาว่าจะปฏิบัติให้ได้ 
        4.2 วัจนกรรมการขู่ คือ วัจนกรรมทีผู่้กล่าวถ้อยมีเจตนา 
ให้อีกฝ่ายหนึ่งเกรงกลัว หรือเสียขวัญ  
ตัวอย่าง 

“รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกนัต้านเอ๋ยยาเสพตดิ (ซ้ า) 
คนเสพจะต้องถึงตาย (ซ้ า) ส่วนคนขายต้องประหารชีวิต” 

(เพลงรักในหลวง : หน้า 22) 
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    จากตัวอย่าง ปรากฏวัจนกรรมการขู่ โดย คนเสพจะต้องถึงตาย 
เป็นการขู่คนที่ เสพยาเสพติดนั้นจะต้องตาย ส่วน คนขายต้อง
ประหารชีวิต มี เจตนาเพื่อให้ผู้ฟั งเกรงกลัวในโทษของการค้า 
ยาเสพติด 
        4.3 วัจนกรรมการเสนอตัว คือ ถ้อยค าที่ผู้กล่าว กล่าวเพื่อ
อาสาที่จะเสนอตัวเพื่อกระท ากาบางอย่าง 
ตัวอย่าง 

“โอ้ลูกเสือโรเวอร์ ทะนงองอาจเสมอ เสนอรับใช้สงัคม 
ขอพลีอุทิศกายด้วยความมุ่งหมายนิยม…หน้าท่ีคือบริการ” 

(เพลงลูกเสือโรเวอร์ : หน้า 36) 
    จากตัวอย่าง ปรากฏวัจนกรรมการเสนอตัว เมื่อพิจารณาจาก
ถ้อยค า มีการใช้ค าว่า เสนอรับใช้สังคม เป็นค าบ่งช้ี กล่าวคือลูกเสือ
โรเวอร์  หรือ ลูก เสือวิสามัญ  ได้ขอเสนอตัวเพื่ อรับ ใช้สั งคม  
ตามคติพจน์ “บริการ” ของลูกเสือวิสามัญ 
    จากการศึกษาวัจนกรรมในเพลงลูกเสือ พบวัจนกรรมที่ปรากฏใน
เนื้อเพลง ได้แก่ วัจนกรรมการกล่าวช้ีน า (directive) วัจนกรรม 
การกล่าวเช่ือมั่ น  (assertive) วัจนกรรมการกล่ าวแสดงออก 
(expressive) และ วัจนกรรมการกล่ าวผูกพัน  (commissive)  
ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แผนภูมแิท่งแสดงประเภทวัจนกรรม         
          

6. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาในครั้งนี้  ผู้วิจัยพบว่าในเพลงลูกเสือปรากฏ 
วัจนกรรมการกล่าวช้ีน ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.39 ซึ่งมี 
วัจนกรรมย่อย 7 ประเภท คือ วัจนกรรมการสั่ง วัจนกรรมเชิญชวน 
วัจนกรรมการถาม วัจนกรรมการแนะน า วัจนกรรมการห้าม  
วัจนกรรมท้าทาย และวัจนกรรมการขอร้อง โดยพบวัจนกรรมการสั่ง 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.13 จากถ้อยค าในกลุ่มวัจนกรรม 
การกล่าวช้ีน า 118 ถ้อยค า และคิดเป็นร้อยละ 18.07 จากทั้งหมด 
249 ถ้อยค า เนื่องจากกิจกรรมลูกเสือเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ต้องยึดมั่นใน 
ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสืออย่างเคร่งครัด เนื้อเพลงลูกเสือจึงเป็น
การกล่าวช้ีน าเพื่อให้ลูกเสือปฏิบัติตนตามแนวทางของลูกเสือ 
 วัจนกรรมที่พบเป็นอันดับที่สอง คือ วัจนกรรมการกล่าวเช่ือมั่น
คิด เป็ นร้อยละ 34.14 พบวัจนกรรมย่อย 4 ประเภท ได้แก่  

วัจนกรรมการให้ข้อมูล วัจนกรรมการคาดหวัง วัจนกรรมการยืนยัน 
และวัจนกรรมการคาดคะเน โดยพบวัจนกรรมการให้ข้อมูลมากท่ีสุด
ถึงร้อยละ 29.72 จากทั้งหมด 249 ถ้อยค า เนื่องจากเพลงลูกเสือ
มักจะน าเสนอข้อมูลที่ เป็นข้อเท็จจริง บอกกล่าวให้ผู้ฟั งรับรู้  
มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาลูกเสือเพื่อบอกให้ลูกเสือได้รับรู้เนื้อหาสาระ
ของกิจกรรมลูก เสือ อีกทั้ งยั งมี การบอกเล่ าเรื่องราวต่ าง ๆ  
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนลูกเสือ เพื่อให้มีความสนุกสนานและได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม 
 วัจนกรรมที่พบเป็นอันดับสาม คือ วัจนกรรมการกล่าวแสดงออก 
คิดเป็นร้อยละ 10.44 พบวัจนกรรมย่อย ทั้งสิ้น 7 ประเภท ได้แก่  
วัจนกรรมการเตือน วัจนกรรมการแสดงความเสียใจ วัจนกรรม 
การทักทาย วัจนกรรมการอวยพร วัจนกรรมการแสดงความยินดี  
วัจนกรรมการขอโทษ และวัจนกรรมการขอบคุณ โดยพบวัจนกรรม
การเตือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.81 จากทั้งหมด 249 ถ้อยค า 
ซึ่งในการวิจัยนี้พบว่า เนื้อหาการเตือนในเพลงลูกเสือ จะเตือน 
ในเรื่องของการด าเนินชีวิตทั้งหมด เช่น การเตือนไม่ให้เกียจคร้าน  
การเตือนให้เห็นความส าคัญของเวลา เป็นต้น เพื่อเป็นการสอน
ลูกเสือให้มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต 
 วัจนกรรมที่พบเป็นอันดับที่สี่ คือ วัจนกรรมการกล่าวผูกพัน  
คิดเป็นร้อยละ 8.03 พบวัจนกรรมย่อย 3 ประเภท คือ วัจนกรรม 
การสัญญา วัจนกรรมการขู่ และวัจนกรรมการเสนอตัว ซึ่งพบ 
วัจนกรรมการสัญญามากที่สุดในวัจนกรรมการกล่าวผูกพัน คิดเป็น
ร้อยละ 6.83 จาก 249 ถ้อยค า แสดงให้เห็นว่าการเป็นลูกเสือนั้น 
จะต้ องกล่ าวค าสัญ ญ า เพื่ อก าหนดจุดยืนของตน เอง เช่น  
ค าปฏิญาณของลูกเสือ เป็นการให้ค ามั่นสัญญาและจะปฏิบัติตาม         
ค าปฏิญาณอย่างเคร่งครัด โดยวัจนกรรมการกล่าวผูกพันเป็นกลุ่ม 
วัจนกรรมที่พบในเพลงลูกเสือน้อยท่ีสุด เนื่องจากลูกเสือเป็นจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานของ ณัฐวดี คมประมวล จริญญา 
ธรรมโชโต และพัชลินจ์ จีนนุ่น [2] ที่ได้เสนอบทความงานวิจัยเรื่อง 
วัจนกรรมในการให้ค าปรึกษาเรื่องความรักในคอลัมน์คนดัง 
นั่งเขียนของดีเจพี่อ้อย คือ ปรากฏการใช้วัจนกรรมการกล่าวช้ีน า 
ในข้อมูลมากที่สุด เนื่องจากในการให้ค าปรึกษาเรื่องความรัก 
ในคอลัมน์คนดังนั่งเขียนของดีเจพี่อ้อย เป็นการช้ีน าไปสู่ทางออก
ของปัญหาทางความรัก อีกทั้งยังใช้ภาษาที่แฝงไปด้วยเจตนาต่าง ๆ 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ขอรับค าปรึกษา เช่นเดียวกับ
กิจกรรมลูกเสือที่ต้องการช้ีน าเยาวชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
คณะลูกเสือแห่งชาติก าหนดไว้ โดยกิจกรรมลูกเสือเป็นการปลูกฝัง
เยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
และการเป็นลูกเสือจะต้องยึดมั่นในค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
อย่างเคร่งครัด เนื้อเพลงลูกเสือจึงเป็นการกล่าวช้ีน าเพื่อให้ลูกเสือ
ปฏิ บั ติ ตนตามแนวทางการปฏิ บั ติ ของลู ก เสื อ  โดยปรากฏ 
การใช้วัจนกรรมการสั่งมากที่สุดในวัจนกรรมกลุ่มช้ีน า เพราะการสั่ง
นั้นท าให้เกิดการกระท าอย่างเห็นผลทันที ท าให้เกิดความมีระเบียบ
วินั ย  และมุ่ งให้ ลูก เสือรู้ จั กหน้ าที่ ของตน นอกจากนี้ ยั งพบ 
วัจนกรรมการให้ข้อมูล ซึ่งปรากฏมากที่สุดในวัจนกรรมย่อยทุกชนิด  
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือนั้นมีข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวต่าง ๆ  

แผนภูมิแท่งแสดงประเภทของวัจนกรรมท่ีปรากฏในเพลงลูกเสือ 
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ให้ความรู้ บอกเล่า และสร้างความเข้าใจถึงข้อเท็จจริงในกิจกรรม
ลูกเสือท่ีต้องการบอกให้ผู้ฟังรับรู้ 
 นอกจากนี้การศึกษาวัจนกรรมในเพลงลูกเสือยังแสดงให้เห็น
เจตนาของผู้ส่งสาร เพื่อบอกกล่าวหรือมุ่งสอนให้ลูกเสือมีพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของสังคม ที่ต้องการหล่อหลอม 
ให้ เย าวชน เป็ น พ ล เมื อ งดี  ซึ่ งส อด ค ล้ อ งกั บ งาน วิ จั ย ขอ ง  
สุภ าพร  จตุ รภั ทร [3 ] ศึ กษาเรื่ อ ง ยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒ นา 
การลูกเสือไทยเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี สัญญา โต๊ะหนู [4] 
ได้เสนองานวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของกิจกรรมลูกเสือกับ
การเป็นพลเมืองดีในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัด
เมื องพัทยา  แสดงให้ เห็นว่ากิจกรรมลูก เสือมีความสัมพันธ์ 
กับการเป็นพลเมืองดี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาษากับวาทกรรมค าสอน 
ที่ ป รากฏ ใน เพ ล งลู ก เสื อ  เพื่ อ แสด งความ สอดคล้ อ งห รื อ 
ความหลากหลายในการใช้รูปภาษาเพื่อแสดงวาทกรรมค าสอน
ประเภทต่าง ๆ เช่น รูปภาษาแสดงวัจนกรรมการสั่ง “จงท าดี”  
อาจแสดงวาทกรรมการสอนให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
[1] จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล.  (2558).  “ภาษาศาสตร์เบื้องต้น,” 

พิมพ์ครั้งที่ 6,  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์. 

[2] ณัฐวดี คมประมูล จริญญา ธรรมโชโต และพัชลินจ์ จีนนุ่น ,  
(2561),  “วัจนกรรม ในการให้ ค าปรึกษาเรื่ อ งความรัก  
ในคอลัมน์ คนดั งนั่ งเขี ยนของดี เจพี่ อ้ อย ,”  ในรายงาน 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9, 
(หน้า 531 - 539). วันที่ 20 กรกฎาคม 2561. มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.  

[3] สุภาพร จตุรภัทร,  (2556),  “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการลูกเสือ
ไทยเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี,”  วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์
ดุ ษฎี บัณ ฑิ ต  ส าขาวิชาพัฒ นศึ กษา  ภาควิชาน โยบาย  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

[4] สัญญา โต๊ะหนู .  (2559),  “การศึกษาความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมลูกเสือกับการเป็นพลเมืองดีในโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา สังกัดเมืองพัทยา,”  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
ส าขาวิ ช าก ารบ ริ ห ารก ารศึ ก ษ า  ค ณ ะศึ ก ษ าศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

[5] เกษร ยอดแก้ว, (2560), “อัตลักษณ์ของคนล้านนาจากบท
เพลงลูกทุ่งค า เมืองที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์,”
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่.  

[6] ราชบัณ ฑิ ตยสถาน ,  (2556),  “พจนานุ กรมฉบับราช 
บัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554,”  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร: 
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. 

 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
216ภาคบรรยาย



 
 

แม่เบี้ย : การดัดแปลงตัวบทนวนิยายไปสู่ภาพยนตร์ 
Mae Bia : Adaptation from novel to film 

 
กุลกนก  บุญโกศล 

 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   
Email : benzkulkanok@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 
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หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล ผลการศึกษาพบว่า มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงและคงตัวบทเดิม ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ด้านเนื้อหา 
พบการล าดับเรื่องทีเ่พิ่มเติม ตัดทอน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วนจากเหตุการณ์เดียวกัน และการปิดเรื่อง ได้เปลี่ยนจากโศกนาฏกรรมมา
เป็นแบบท้ิงไว้ให้คิด ในด้านตัวละคร มีการเพิ่มเติม ตัดทอน และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วน เช่น อายุ อุปนิสัย รูปร่าง ด้านฉาก พบว่ามี
ฉากหลักคือ ฉากสมัยเก่าและฉากสมัยใหม่ โดยมีส่วนที่เพิ่มเติม และตัดทอน ทั้งฉากท่ีเป็นตัวละคร เหตุการณ์ สถานท่ี และด้านสัญลักษณ์ แม้
จะให้ ‘งูเห่า’ สื่อความหมายตรงกัน คือ แทนการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จารีต ประเพณี อันดีงามโดยเฉพาะเรื่องเพศ หากแต่ ‘งูเห่า’ ใน
ภาพยนตร์มีขนาดใหญ่กว่าในนวนิยาย นอกจากแสดงถึงความโดดเด่น ยังช่วยเพิ่มความหมายของการมีอ านาจ หรือจ านวนกิเลสตัณหาที่ 
มากขึ้นตามขนาดด้วย ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านข้างต้น เกิดจากรูปแบบการน าเสนอที่เปลี่ยนจากการเล่าเรื่องผ่านตัวอักษรเป็นการ
เล่าเรื่องผ่านการแสดง โดยใช้สื่อภาพยนตร์ ซึ่งต้องเล่าเรื่องภายในระยะเวลาที่จ ากัด ส่วนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ แก่นเรื่อง พบว่ามี   
แก่นเรื่องหลัก คือ การรู้ผิดชอบช่ัวดี การอยู่ในจารีต ประเพณี ศีลธรรมที่ดีงามของไทย โดยเฉพาะในเรื่องเพศ และแก่นเรื่องรอง คือ การไม่ลืม
รากเหง้าและตัวตนที่แท้จริง  
ค าส าคัญ : การดัดแปลง, นวนิยาย, ภาพยนตร์, แม่เบี้ย 
 

Abstract 
 This study examines the novel adaptation of Mae Bia from Vanich Charungkitanan’s novel into a Mae Bia 
screenplay of a film director M.L. Pundhevanop Dhewakul had developing characters and remained the original 
composition of a novel. Concerning the aspects that have changed from the original novel, they include the content 
which was found that the sequences of the screenplay either added additional screenplay or expurgated, including 
adjusting some details from the identical events as in the original novel. The study also found that the end of the 
movie has changed from tragedy to moral of the story. In terms of the characters, the screenplay has been edited and 
modified some details of the characters, such as age, personality, and appearance. In the aspect of scenes, the study 
found as for the scenes, the main scenes are old-fashioned and modern age that there were scenes that were further 
added and expurgated scenes, whether they were characters, events, places, and symbols.  Although "cobra" was used 
to convey the meaning of the symbols identically, which represented the act of moral, tradition, mores, and common 
practice, especially regarding sexual intercourse. Nevertheless, the cobra character that was used to convey the 
meaning of the symbols in the screenplay was larger than it was portrayed in the novel. In addition to being prominent, 
the cobra character also helped convey the meaning of sexual appetite in a more profound aspect as well. In this 
regard, the reasons that the screenplay must be changed in distinctive areas due to changes in the portrayal format 
from lettering to acting and the limitation of the portrayal period of the film Regarding the elements that did not 
modify from the original novel, it includes the theme which found the main theme was about realizing sin, karma, and 
conscience as well as not misbehaving according to ethical behavior, mores, common practice, and good morals of Thai 
society especially in terms of sexual intercourse. Additionally, a minor theme was overlooking our true self and not 
omitting the root of one’s life. 
Keywords : Adaptation, Novel, Film and Mae Bia 
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1. บทน า 

    งานวรรณกรรมในแต่ละเรื่องถูกแต่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกัน เป็นต้นว่า เพื่อความบันเทิง เพื่อศาสนา เพื่อสะท้อน
แนวคิดหรืออุดมคติคนในสังคมหนึ่ง ๆ ฯลฯ วรรณกรรมไทย นับว่ามี
พัฒนาการเรื่อยมา ตั้งแต่วรรณกรรมมุขปาฐะที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
จนมาเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์อักษร ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง  
ในปัจจุบัน แต่ด้วยกาลเวลา ตลอดจนบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ท าให้มีการดัดแปลงและปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของวรรณกรรมไทยขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมัย 
มากยิ่งข้ึน   

 การศึกษาวรรณกรรมสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาด้านแง่มุมต่าง ๆ ที่ ปรากฏอยู่ ในตัวบท
วรรณกรรม การน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์งาน
วรรณกรรม หรือแม้กระทั่งการศึกษาวรรณกรรมร่วมกับศาสตร์ศิลป์
แขนงอื่น ๆ ดังจะเห็นได้ในผลงาน ‘ภาพยนตร์’ [1] ซึ่งนับว่าเป็น
ศิลปะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เป็นเสมือนกระจกที่
คอยสะท้อนสภาพสังคมในยุคสมัยนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถบอก
เล่าเรื่องราว เหตุการณ์  สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี 
ตลอดจนสิ่งที่ถูกปิดบังไว้บางแง่มุมของสังคมหรือในจิตใจคนเรา 
น ามาน าเสนอในรูปแบบของภาพและเสียง จึงใกล้เคียงความเป็นจริง
และมีความสมจริงอย่างมาก ประการส าคัญคือ เป็นสื่อที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจมาอย่างยาวนาน
เช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ที่มีต่องานวรรณกรรม ที่เด่นชัดมาก
ที่สุด เห็นจะเป็นการน าวรรณกรรมมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ อันจะ
ปรากฏจากภาพยนตร์จ านวนมากในปัจจุบันล้วนมีรากฐานมาจาก
วรรณกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง ‘แม่เบี้ย’ 

 ‘แม่ เบี้ ย ’ เป็ น ผ ล งาน ท างวรรณ ก รรม ของวานิ ช  
จรุงกิจอนันต์ [2] นักเขียนรางวัลซีไรต์ของไทย เรื่องนี้ได้รับความ
นิยมอย่างมาก เห็นได้จาก เมอร์ซิเออร์มาแซลล์ บารัง อดีตนักข่าว 
ชาวฝรั่งเศสได้มาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนานกว่า 30 ปี สร้างผลงาน
เป็นนักแปลงานวรรณกรรมและนิยายไทยเป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาฝรั่งเศสหลากหลายเรื่อง ซึ่งบารังได้จัดอันดับผลงานที่ขายดี
จ านวน 20 อันดับแรก โดยเรื่องแม่เบี้ยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 17 จึง
แสดงให้เห็นถึงความนิยมและความสนใจต่อเรื่องแม่เบี้ยได้อย่างดียิ่ง 
 นอกจากนี้นวนิยายเรื่องแม่เบี้ยที่ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2530 ยังเป็นที่สนใจของผู้คนทุกยุคทุกสมัย เห็นได้จาก
การน าเรื่องแม่เบี้ยมาผสมผสานกับศิลปะแขนงต่าง ๆ และสร้าง
ผลงานขึ้นมาใหม่ทั้งหมด 5 ยุค 5 ภาคด้วยกัน ได้แก่ รูปแบบ
ภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2532 รูปแบบละครโทรทัศน์ ปี พ.ศ. 2534 
รูปแบบภาพยนตร์ ปี พ.ศ.2544 รูปแบบละครเวที ปี  พ.ศ.2555 
และรูปแบบภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2558 ตามล าดับ จึงเป็นที่น่าสนใจว่า  
สิ่งใดที่ท าให้เรื่องแม่เบี้ย สามารถด ารงอยู่ในสังคมไทยมาได้ยาวนาน
กว่า 30 ปี ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นานัปการ  
 จากผลงานเรื่องแม่เบี้ยทั้ง 5 ครั้ง ที่น ามาสร้างใหม่ จะเห็น
ว่านิยมน ามาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ ซึ่งปรากฏถึง 3 ครั้ง โดยเฉพาะ

ครั้งล่าสุด ที่ได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับภาพยนตร์ครั้งนี้เป็น
อย่างมาก เนื่องจากน าเสนอภาพที่โป๊เปลือยมากกว่าเรื่องแม่เบี้ยครั้ง
อื่น ๆ จึงสันนิษฐานว่า เรื่องแม่เบี้ยในครั้งล่าสุดซึ่งเป็นผลงานการ
ก ากับของหม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล [3] จะคงรักษาเนื้อความ
ตามในนวนิยายได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ หรือแม่เบี้ยในรูปแบบ
ภาพยนตร์ครั้งล่าสุดนี้จะน าเสนอเรื่องออกมาในทิศทางอื่นที่แตกต่าง
ออกไปอย่างไร จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาในแง่ของวรรณคดี
เปรียบเทียบแนวข้ามศิลป์ [4] ได้แก่ จากวรรณกรรมสู่ภาพยนตร์ 
ตามกรอบแนวคิดการเล่าเรื่อง ประกอบด้วย เนื้อหา ตัวละคร ฉาก 
สัญลักษณ์ และแก่นเรื่อง ว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจาก
การค้นคว้าข้อมูลนั้น มีผู้ศึกษานวนิยายเรื่องแม่เบี้ยเช่นเดียวกัน แต่
ศึกษาเฉพาะในเรื่องงู บ้านเรือนไทย ตัวละครเมขลา หรือแม่เบี้ยใน
ส านวนต่าง ๆ เท่านั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการดัดแปลงเรื่องแม่เบี้ย
จากตัวบทนวนิยายสู่ภาพยนตร์ 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 

    ผู้วิจัยจะศึกษาการดัดแปลงเรื่องแม่เบี้ย ในตัวบทนวนิยายของ 
วานิช จรุงกิจอนันต์ กับภาพยนตร์ของหม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ  
เทวกุล โดยศึกษาในด้านเนื้อหา ตัวละคร ฉาก สัญลักษณ์  และ 
แก่นเรื่อง ตามล าดับ จากตัวบทและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
3. การทบทวนวรรณกรรม 

    ผู้วิจัยได้ใช้เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังที่จะกล่าวนี้ 
มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์การดัดแปลงตัวบทเรื่องแม่เบี้ย 
จากนวนิยายเป็นภาพยนตร์ ทั้งการศึกษาตามแนวคิดของศาสตร์
แห่งวรรณคดีเปรียบเทียบแนวข้ามศิลป์ และแนวคิดการเล่าเรื่อง 
ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านตัวละคร ด้านสัญลักษณ์ ด้านฉาก และด้าน
แก่นเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
3.1 วรรณคดีเปรียบเทียบแนวข้ามศิลป์  
    ตรีศิลป์ บุญขจร [4] ได้กล่าวว่า กระบวนทัศน์ข้ามศิลป์ เป็น
การศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่น ๆ ช่วยให้ เข้าใจ
วรรณคดีในฐานะเป็นศิลปะสาขาวรรณศิลป์ แบ่งเป็น 2 แนวทาง 
แนวทางแรก คือ ศิลปะเป็นแรงบันดาลใจซ่ึงกันและกัน หรือศิลปะ
แขนงหนึ่งเป็นอิทธิหรือแรงบันดาลใจให้เกิดศิลปะแขนงอื่น ๆ 
แนวทางประการที่สอง คือ แนวทางประสานศิลป์ เป็นการใช้ทฤษฎี
ศิลปะที่ต่างแขนง มาผสมผสานกับทฤษฎีวรรณศิลป์ในกระบวนการ
สร้างสรรค์ทางวรรณศิลป์ และในกระบวนการวิเคราะห์วิจารณ์
วรรณคดี อันเป็นการศึกษาวรรณคดีไปสู่มิติที่เป็นศิลปะสากลของ
มนุษยชาติ 
3.2 แนวคิดการเล่าเร่ือง  

    ยุวพาส์ (ประทีปประเสน) ชัยศิลป์วัฒนา [5] ได้ให้ความหมาย
ของโครงเรื่อง ตัวละคร และสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
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3.2.1 โครงเร่ือง (plot)  

    เป็นการล าดับเรื่องราว หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้แต่งผูกขึ้น
เพื่อให้ง่ายต่อการแต่งเนื้อเรื่องล าดับต่อไป ซึ่งแต่ละเหตุการณ์ใน
โครงเรื่องจ าเป็นที่จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์  เป็นเหตุเป็นผลกัน 
กล่าวคือ เหตุการณ์หนึ่งต้องส่งกระทบให้เกิดเหตกุารณ์หนึ่ง เป็นการ
เช่ือมโยงแบบลูกโซ่ จนกว่าเรื่องจะจบลง องค์ประกอบการสร้าง
โครงเรื่ อ งนั้ นส ามารถแบ่ งได้  5  ขั้ นตอน  ขั้ น ตอนแรก  คื อ  
การเปิดเร่ือง เป็นบทน าเรื่องที่ผู้แต่งปูพื้นฐานเรื่องอาจใช้ข้อมูล 
ตัวละคร ฉาก สถานท่ี เหตุการณ์  ปมปัญหา เวลา เป็นการเกริ่นเข้า
สู่เรื่อง มักสร้างความขัดแย้งให้ต้องการติดตามอ่านในตอนต่อไป 
ขั้นตอนที่สอง คือ การผูกปมปัญหา เป็นปมปัญหาที่ยุ่งยากในการ
ด าเนินเรื่องต่อไป ความขัดแย้งต่าง ๆ จะเริ่มปรากฏขึ้นและเข้มข้น
เรื่อย ๆ จนไปถึงจุดวิกฤต ขั้นตอนที่สาม คือ จุดวิกฤต เป็นตอนที่
เรื่องด าเนินมาถึงเหตุการณ์ตึงเครียดที่สุด ก่อนที่จะคลี่คลายลงและ
ไปสู่ตอนจบเรื่องในเวลาอันสั้น เรียกว่า จุดสุดยอด ของเรื่อง ข้ันตอน
ที่สี่ คือ การแก้ปมปัญหา เป็นช่วงที่ลดความตึงเครียดลง เรื่อง
ด าเนินต่อไปได้โดยมีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และขั้นตอนสุดท้าย คือ  
การคลี่คลายปม  เป็นตอนที่ปัญหาต่าง ๆ ถูกคลี่คลาย แก้ไข  
เรื่องด าเนินมาถึงตอนจบ 

3.2.2 ตัวละคร (character)  

    ต้องมีการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของแต่ละตัวละคร ทั้ง
แสดงออกทางด้านบทบาท นิสัย หน้าตา ทัศนคติ เป็นต้น สามารถ
จ าแนกได้ 2 ประเภทอย่างกว้าง ประเภทแรก คือ ตัวละครมิติเดียว 
ผู้สร้างหรือผู้เสพรับรู้ได้เพียงด้านเดียว ไม่มีความซับซ้อนและไม่มี
พัฒนาการทางนิสัย ประการสุดท้าย คือ ตัวละครหลายมิติ ผู้แต่ง
ต้องการให้รับรู้ลักษณะนิสัยหลาย ๆ ด้านของตัวละคร ซึ่งตัวละครนี้
จะมีพัฒนาการตลอดเรื่อง ทั้งพฤติกรรม อุปนิสัย เป็นต้น โดยการ
สร้างตัวละครสามารถท าได้ด้วยการบรรยายโดยตรง เป็นการบอก
รายละเอียดอย่างชัดแจ้ง หรือบอกลักษณะทางอ้อมผ่านการตีความ 
การสังเกต หรือสามารถรับรู้ได้จากตัวละครอื่น เช่น จากค าพูด 
พฤติกรรม การกระท าต่อกัน ตลอดจนบอกลักษณะผ่านทัศนคติ 
บุคลิก ความรู้สึกนึกคิด บริบทรอบข้างของตัวละครนั้น ๆ  

3.2.3 สัญลักษณ์ (symbol) 

    สิ่งใดก็ตามที่มีความหมายในตัวเอง และมีความหมายถึงสิ่งอื่น ๆ 
ในเวลาเดียวกัน สัญลักษณ์อาจเป็นสิ่งของ สถานที่  เหตุการณ์ 
พฤติกรรม หรือ สภาพแวดล้อม การใช้สัญลักษณ์ในเรื่องนั้นยิ่งช่วย
เพิ่มความน่าสนใจ และท าให้ เรื่องกะทัดรัดขึ้น แบ่งได้เป็น  2 
ประเภท คือ สัญลักษณ์แบบคตินิยม จะเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปเป็น
สากล และสัญลักษณ์เฉพาะตัว จะปรากฏเฉพาะเหตุการณ์ 
งานเขียนท่ีผู้แต่งสร้างขึ้นเอง 

3.2.4 ฉาก (Setting)  

    เขมิกา จินดาวงศ์ [6] ได้ให้ความหมายของ ‘ฉาก’ ที่สร้างขึ้น 
เพื่อใช้ในการเล่าเรื่องไว้ ดังต่อไปนี้ 

    ฉากเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการเล่าเรื่อง 
เนื่องจากมีเหตุการณ์ย่อมมีสถานที่ ฉากจึงสามารถช่วยบ่งบอก
ความหมายที่ต้องการสื่อในเรื่องได้ นอกจากนี้ฉากยังมีความสัมพันธ์
กับบุคลิกลักษณะของตัวละครและแนวคิดของเรื่อง โดยฉากที่ใช้ 
เล่าเรื่องมีทั้ งหมด 5 ประการ ประการแรก ได้แก่ ฉากที่ เป็น
ธรรมชาติ หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ล าธาร 
บรรยากาศยามเช้า หรือพระอาทิตย์ตกยามเย็นของแต่ละวัน 
ประการที่สอง ฉากที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ มักเป็นสิ่งที่บ่งช้ีลักษณะของ
เรื่องหรือช่วยสนับสนุนตัวละคร ไม่ว่าจะเป็น ตึก  อาคาร บ้าน  
ตลาดสด เครื่องใช้สอย ถ้วยโถโอชาม ตะเกียงลาน เรือมาด เป็นต้น 
ประการที่สาม ฉากที่เป็นยุคสมัยหรือช่วงเวลา ทั้งฉากท่ีสื่อถึงความ
เป็นสมัยเก่า ฉากที่สื่อถึงความเป็นยุคสมัยใหม่  หรือช่วงเวลาที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์ตามลักษณะการด าเนินเรื่อง ประการที่สี่  
ฉากที่เป็นการด าเนินชีวิตของตัวละคร เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ท าเป็นประจ า และประการสุดท้าย คือ ฉากที่เป็นสภาพแวดล้อม
เชิงนามธรรม เป็นฉากที่แสดงถึงความเช่ือ ความคิดของคน เช่น 
ค่านิยม คติ ประเพณี จารีต ศีลธรรม เป็นต้น 

3.2.5 แก่นเร่ือง (Theme)  
    สายทิพย์ นุกูลกิจ [7] ได้ให้ความหมายของ แก่นเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

    แก่นหรือแนวคิดของเรื่อง มักจะมุ่งเสนอไว้หลายแนว เนื่องจาก 
ผู้แต่งต้องการให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของชีวิต ของโลก 
และมีประสบการณ์ ในเรื่องต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง แนวคิดใน 
นวนิยายแบ่งออกเป็น 2 แนวคิด คือ ความคิดหลักของเรื่องทั้งหมด 
เรียกว่า แนวคิดเอก (major theme) และความคิดที่ปรากฏใน 
แต่ละตอนของเรื่อง เรียกว่า แนวคิดรอง (minor theme) 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
4.1. ศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ ของวรรณคดีเปรียบเทียบ และเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงตัวบทนวนิยายมาเป็น
ภาพยนตร์ 

4.2. ศึกษาตัวบทเรื่องแม่เบี้ยทั้งในนวนิยายที่เป็นงานเขียนของวานิช 
จรุงกิจอนันต์ และในภาพยนตร์ของหม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล 

4.3 . วิ เค ราะห์ ตั วบทนวนิ ยายและภาพยนตร์ เรื่ อ งแม่ เบี้ ย  
ให้เป็นไปตามกรอบแนวคิดการเล่าเรื่อง ได้แก่ การดัดแปลงด้าน
เนื้อหา ตัวละคร ฉาก สัญลักษณ์ และแก่นเรื่องตามล าดับ  

4.4. สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

5. ผลการวิจัย 
    จากการศึกษาการดัดแปลงวรรณกรรมเรื่องแม่ เบี้ย ของวานิช 
จรุงกิจอนันต์  มาเป็นภาพยนตร์ของหม่อมหลวงพันธุ์ เทวนพ  
เทวกุล พบว่า มีการดัดแปลงในส่วนของเนื้อหา ตัวละคร ฉาก 
สัญลักษณ์ และแก่นเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
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5.1. การเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหา 
    เมื่อน านวนิยายเรื่องแม่เบี้ยมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ ส่งผลให้
เนื้อหามีการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
5.1.1 เนื้อหาเพ่ิมเติมขึ้น  
    เนื้อหาที่เพิ่มเติมขึ้น ส่วนใหญ่มักท าให้เรื่องน่าติดตามในตอน 
ต่อ ๆ ไป และช่วยเน้นย้ าโครงเรื่อง หรือสนับสนุนให้โครงเรื่อง
เด่นชัดขึ้น ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ช่วงต้นเรือ่ง ทีต่ัวละครเมขลาได้
พาลูกทัวร์เที่ยวชมบ้านเรือนไทย และมีการจัดแสดงหุ่นกระบอกขึ้น 
ในชุดการแสดงเรื่อง ‘รามเกียรติ์’ ตอน ‘นางเมขลาล่อแก้วยักษ์
รามสูร’ ซึ่งมักใช้กล่าวถึงบทอัศจรรย์ทางวรรณคดี สอดคล้องกับ
เหตุการณ์การแสดงหุ่นกระบอกได้เล่นสลับกับภาพเหตุการณ์ที่ตัว
ละครภาคภูมิมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชบาท่ีใต้ถุนเรือนไทย ในส่วนนี้
จะช่วยสนับสนุนแนว Erotic ของภาพยนตร์ให้เด่นชัดขึ้น 
5.1.2 เนื้อหาทีถู่กตัดออก 

    เนื้อหาที่ถูกตัดออกส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่ซ้ ากัน ท าให้เรื่อง   
ไม่กระชับ มักเป็นเพียงเหตุการณ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบให้เรื่อง
ด าเนินไปอย่างสนุกสนาน และเพิ่มอรรถรสเท่านั้น เช่น เหตุการณ์ที่
ตัวละครอาเต๊าชอบเล่าเรื่องพ่อและแม่ของเมขลาให้เมขลาฟัง เป็น
เหตุการณ์ที่ซ้ ากับเหตุการณ์ทีต่วัละครลงุทิมเล่าภูมิหลังของเมขลาให้
เมขลาฟัง เมื่อน ามาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ท าให้เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ของอาเต๊าจึงถูกตัดออก  

5 .1 .3  เนื้ อ ห าที่ เป ลี่ ยน แป ลงรายล ะ เอี ยดบ า งป ระก าร  
จากเหตุการณ์เดียวกัน 

   ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ชมคล้อยตามและเข้าใจเรื่องได้มากขึ้น เช่น จาก
เหตุการณ์ที่ไหมแก้วรู้ความจริงว่าชนะชลผู้เป็นสามีที่ถูกต้องตาม
กฎหมายได้นอกใจตนนั้น ในนวนิยายได้กล่าวว่าเพื่อนสนิทของ 
ไหมแก้วเป็นผู้บอกความจริง แต่เมื่อน ามาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ได้
ให้ตัวละครภาคภูมิเป็นผู้บอกความจริงแทน ทั้งเพื่อเช่ือมโยงไปสู่
ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของทั้งคู่ในภายหลัง และเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจ 
ตัวละครภาคภูมิได้มากยิ่งขึ้นว่าเป็นคนมักมากในกามารมณ์  

5.1.4 เนื้อหาในส่วนปิดเร่ือง 

    ในตัวบทนวนิยายได้ให้ตัวละครเมขลาฆ่างูเห่าที่เธอเคยเคารพรัก 
ให้ตายตามชนะชลไป เพราะเสียใจที่งูเห่าได้ฆ่าคนที่เธอรัก จึงเป็น
การปิด เรื่ องแบบโศกนาฏกรรม แต่ เมื่ อน ามาดัดแปลงเป็น 
ภาพยนตร์ หลังจากเหตุการณ์ที่ชนะชลตายเพราะงูเห่าแล้ว เมขลา
ไม่ได้แสดงถึงความเสียใจ งูเห่าไม่ได้ตาย แต่มีนักธุรกิจหนุ่มคนใหม่
ปรากฏขึ้นและแสดงความสนใจในตัวละครเมขลาเช่นเดียวกับที่ 
ตัวละครชนะชลปฏิบัติไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ท าให้ผู้ชมเกิดสันนิษฐานไป
ต่าง ๆ ว่า ตัวละครนี้สร้างขึ้นเพื่อมีจุดจบเช่นเดียวกับชนะชลหรือไม่ 
หรืออาจจะมาเพื่อก าจัดงูเห่าออกไป หรือเพราะเหตุผลใด ทั้งยัง
สะท้อนให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ไม่สามารถละกิเลสตัณหา  
ความรัก โลภ โกรธ หลงไปได้ ทุกคนย่อมมีบาปติดตัว งูเห่าจึงต้อง
อยู่เพื่อพิทักษ์ศีลธรรมต่อไป จึงเป็นการปิดเรื่องแบบท้ิงไว้ให้คิด 

 

5.2. การเปลี่ยนแปลงด้านตัวละคร 

    จากการศึกษาพบว่า ตัวละครหลักที่ส าคัญต่อการด าเนินเรื่อง 
เมื่อน ามาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ยังคงเป็นไปตามค าโปรยเรื่องที่ว่า 
“สายน้ า ความหลัง ชายหนุ่ม หญิงสาว และงู” ได้แก่ ตัวละคร 
ชนะชล เมขลา และงูเห่า โดยพบการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

5.2.1 ตัวละครที่ถูกตัดออก  

    ตัวละครที่ถูกตัดออกเนื่องจากมีบทบาทซ้ ากับตัวละครอื่น เช่น 
ป้าทับกับนวล โดยในภาพยนตร์ให้คงเหลือเพียงตัวละครลุงทิม 
ผู้เดียวที่คอยดูแลคนในบ้าน และความเรียบร้อยของบ้านเรือนไทย
ทั้งหมด  

5.2.2 ตัวละครที่เพ่ิมขึ้น  

    ตัวละครที่ เพิ่มขึ้นมักช่วยสนับสนุนบุคลิกหรืออุปนิสัยของ 
ตัวละครอื่นหรือช่วยเน้นย้ าแนวคิดด้านใดด้านหนึ่งของเรื่องให้
เด่นชัดเช่น ตัวละครชบาและแอน ที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นคู่นอนให้
ภาคภูมิเท่านั้น ช่วยส่งเสริมตัวละครภาคภูมิว่าเป็นผู้ที่เสพติดใน
กามารมณ์ และเน้นย้ าให้เห็นว่าเรื่องแม่เบี้ยเป็นภาพยนตร์แนว 
Erotic โดยแท้ ท าให้ผู้ชมสามารถเข้าใจเรื่องในส่วนอื่น ๆ ได้ดี 
มากยิ่งข้ึน  

5.2.3 ตัวละครบางตัวถูกเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ  

    ตัวละครบางตัวถูกเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เพื่อให้
การเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์เกิดความสมจริงมากกว่าขึ้น เช่น        
ตัวละครชนะชลที่ในภาพยนตร์มีอายุมากกว่าภาคภูมิ แต่ในนวนิยาย
ได้ให้ภาคภูมิเป็นพี่ของชนะชล หรืออุปนิสัยต่าง ๆ ของตัวละครเดิม
ที่เปลี่ยนไป เช่น ตัวละครไหมแก้วที่เป็นผู้ดี มีมารยาทอ่อนหวาน 
เรียบร้อยในตอนต้นเรื่อง กลับกลายเป็นคนที่หยาบคาย อารมณ์ร้าย 
และประพฤติผิดในกามในตอนท้ายเรื่อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมจริง 
ผู้ชมไม่รู้สึกติดขัดต่อการด าเนินเรื่องส่วนต่าง ๆ ต่อไป 

5.3 การเปลี่ยนแปลงด้านฉาก 

    จากการศึ กษ าการเป ลี่ ยน แป ลงด้ านฉาก  ท า ให้ พบ ว่ า 
การสร้างฉากจากนวนิยายมาเป็นภาพยนตร์ มีการดัดแปลงที่ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะอย่างกว้าง ดังนี ้ 

5.3.1 ฉากที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นยุคสมัยเก่า  

    ฉากแสดงถึงความย้อนยุค หรือความโบราณ อันเป็นตัวแทนอดีต 
ได้แก่ บ้านเรือนไทย แม่น้ า ตะเกียงลาน ดอกปีบ เรือมาด เป็นต้น  

5.3.2 ฉากที่สะท้อนให้เห็นถึงความทันสมัย  

    ฉากที่แสดงถึงความสมัยใหม่ หรือตัวแทนของปัจจุบัน ได้แก่ 
คฤหาสน์ บริษัท สนามกีฬา การจราจรที่ติดขัด วิสกี้ รถหรู เป็นต้น  

    ฉากเหล่านี้จะท าให้ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ว่า หากปรากฏขึ้น  
จะเป็นการกล่าวถึงยุคสมัยใด ซึ่งช่วยสนับสนุนแนวคิดรองของเรื่อง 
ที่ต้องการให้คนไทยได้ระลึกถึงความเป็นไทย ไม่ลืมรากเหง้า แก่นแท้
และตัวตนของชีวิต ฉากส่วนใหญ่เหล่านี้มักช่วยในการล าดับเรื่องให้
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ราบรื่น และสนับสนุนพฤติกรรมของตัวละคร ตลอดจนแก่นเรื่องให้
เด่นชัดมากยิ่งขึ้น  

5.3.3 รูปแบบการน าเสนอฉาก 

    วิธีการน าเสนอฉากจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิง จึงอาจท าให้การ
ตีความฉากเมื่ อน ามาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ต่ างไปจากใน 
นวนิยาย กล่าวคือ ในนวนิยายเน้นการบรรยายฉากอย่างละเอียด 
โดยการพรรณนาเห็นภาพ และจินตนาการต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด แต่ใน
ภาพยนตร์เน้นการเสนอภาพเป็นหลัก ฉากส่วนใหญ่เป็นการรับรู้ได้
ผ่านสายตาและการฟังเสียง ถือเป็นการจ ากัดกรอบความคิดและ
จินตนาการผู้ชมให้เป็นไปตามเฉพาะภาพที่ปรากฏเท่านั้น อาจท าให้
ผู้ชมไม่สามารถตีความ ประเมินคุณค่า หรือเข้าถึงฉากนั้น ๆ ได้
เทียบเท่าทีน่วนิยายต้องการสื่อสารได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นัก เช่น 
ฉากแม่น้ า ซึ่งถือว่าเป็นฉากท่ีส าคัญของเรื่อง เพราะเป็นทั้งจุดเริ่มต้น
และจุดจบของชีวิตตัวละครชนะชล นอกจากนี้ยังเป็นแม่น้ าสาย
ส าคัญที่เช่ือมสัมพันธ์ระหว่างโลกปัจจุบันอันเป็นโลกแห่งวัตถุนิยม 
กับโลกอดีต โลกของความสงบสุขที่ไม่มีการปรุงแต่งใด ๆ ให้สัมผัสได้
ถึงความลึกลับ หรือความน่าค้นหา โดยในนวนิยายสามารถบรรยาย
สื่อความหมายดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วน ในขณะที่
ภาพยนตร์ได้ตัดไปที่ภาพแม่น้ า กล่าวข้อมูลเชิงประวัติว่าเป็น 
แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าสายหลักของคนสุพรรณเพียงเท่านั้น หาก
พิจารณาและตีความจากภาพที่ปรากฏจะเห็นว่าแม่น้ าสายนี้  อาจ
ไม่ได้ต่างไปจากแม่น้ าสายอื่น ๆ แต่อย่างใด ท าให้แม่น้ าในฉาก
เดียวกันกับนวนิยาย ไม่ได้ดูโดดเด่น ไม่มีเรื่องราวให้ควรแก่การ
ออกไปค้นหาความจริง หรือน่าหลงใหลได้เท่ากับในนวนิยายนัก 

    นอกจากนี้ยังพบบางฉากที่เพิ่มเติมขึ้นแล้วท าให้จุดประสงค์เดิม
ของเรื่องอาจผิดแปลกไป เช่น เพิ่มฉากการแย่งชิงสมบัติขึ้นมา ดังที่
ตัวละครดิเรกซึ่งเป็นพ่อของภาคภูมิลอบฆ่านายสุจินต์และคุณหญิง
สาวิตรีจนตาย หวังให้ลูกชายของตนเป็นเจ้าของบริษัท ซึ่งในตอนจบ
ของเรื่องหลังจากชนะชลตาย ภาคภูมิได้ขึ้นมาเป็นประธานบริษัท 
สมปรารถนา จะเห็นว่า เป็นฉากที่ เพิ่มขึ้น แล้วท าให้ผู้ชมเกิด
ความรู้สึกขัดแย้งไปจากนวนิยาย โดยเฉพาะการสอนในเรื่องท าดีได้ดี
การท าช่ัวได้ช่ัว เพราะตัวละครฝ่ายร้ายจากฉากที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ใน
ภาพยนตร์ยังไม่ได้รับผลกรรมแม้แต่น้อย  

5.4 การเปลี่ยนแปลงด้านสัญลักษณ์ 

    จากการศึกษาพบว่าทั้งในนวนิยายและภาพยนตร์ได้ให้ ‘งูเห่า’ 
เป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของเรื่อง ดังจะเห็นได้ตั้งแต่กลวิธีการตั้งช่ือ
เรื่องที่ได้น าลักษณะการแผ่เบี้ยของงูเห่ามาใช้ในการตั้งช่ือ นอกจาก
จะช่วยดึงดูดความสนใจแล้ว ยังแฝงนัยทางสัญลักษณ์ที่ส าคัญ 
พิจารณาได้จากอาการแผ่แม่เบี้ย ซึ่งมักเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่งูเห่า
ใช้เมื่อเจอศัตรู ดังนั้น เรื่องแม่เบี้ย จึงได้ให้งูเห่าเป็นตัวแทนของการ
ถูกคุกคาม ข่มขู่ และป้องกันตัว ทว่าคู่ต่อสู้ของงูเห่าในเรื่องเป็นการ
ประพฤติผิดจารีต ประเพณี และศีลธรรมอันดีงาม โดยเฉพาะในเรื่อง 
‘เพศ’ ที่ได้แสดงผ่านทรรศนะของตัวละครหรือสถานการณ์อัน
แตกต่างกันไป ดังนี ้

5.4.1 แสดงสัญลักษณ์ของการข่มขู่ 
    ตั วละครเมขลาได้ มอ งงู เห่ า เสมื อนกั บญ าติ ผู้ ใหญ่ ห รื อ 
บรรพบุรุษที่ตนเคารพรักคนหนึ่งในบ้านเห็นได้จากตอนที่เธอมี
ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายเป็นครั้งแรกและกลับมาพบงูเห่าที่บ้าน 
ท าให้เธอรู้สึกละอายแก่ใจ รู้สึกส านึกผิด และรู้สึกว่าการแผ่แม่เบี้ย
ของงูเห่าเป็นการที่ญาติผู้ใหญ่ก าลังว่ากล่าวตักเตือนในความผิดนี ้ 
จะเห็นว่างูเห่านั้น มักปรากฏตัวขึ้นเมื่อเมขลาถูกคุกคามทางเพศ แม้
จะเกิดจากความยินยอม แต่เป็นพฤติกรรมนอกขนบของผู้หญิงไทย 
ที่ถูกสั่งสอนให้รักนวลสงวนตัวไว้เป็นส าคัญ แม้ตัวละครเมขลาจะ
ย้ายไปกรุงเทพฯ และรับค่านิยมจากโลกแห่งวัตถุมาเป็นจ านวนมาก  
แต่สุดท้ายแล้วเธอก็ต้องกลับมาบ้านเรือนไทยและส านึกผิดบาปต่อ
การกระท าที่เธอได้ท าลงไป สะท้อนให้ว่าแม้กระแสต่าง ๆ ของคน
สมัยใหม่เข้ามาเพียงใดก็ไม่สามารถท่ีจะหลีกหนีจารีต ประเพณี หรือ
ศีลธรรมที่ดีงามที่ได้ถูกปลูกฝังหยั่งลึกอยู่ภายในจิตส านึกไปได้ 

5.4.2 แสดงสัญลักษณ์ของการปกป้อง 
    ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ตัวละครพจน์บุกเข้ามาที่ห้องของเมขลาและ
หวังจะข่มขืน งูเห่าได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อยับยั้งการกระท า และเข้า
ช่วยเหลือ เพื่อปกป้องผู้ที่อยู่ในการปกครอง หรือตัวละครลุงทิมที่ไม่
ยอมแต่งงานมีครอบครัว เพราะต้องการละจากกิเลสตัณหาทั้งปวง 
งูเห่าจะแสดงการปกป้องคุ้มครองและรักษาผู้ที่ยึดถืออยู่ในกรอบ
สังคมอันดี ให้อยู่รอดปลอดภัยและสะท้อนให้ เห็นว่า หากเรา
ประพฤติดี ก็จะไม่มีสิ่งใดมาท าอันตรายได้ หรือศีลธรรมอันดี จะเป็น
เกราะป้องกันภัยให้แก่ตัวผู้ถือปฏิบัติเอง 

5.4.3 แสดงสัญลักษณ์ของบทลงโทษ 
    โดยงูเห่าในเรื่องมักจะคอยลงโทษผู้ที่อยู่นอกกรอบ กระท า
นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ จารีต ประเพณี และศีลธรรมอันดีที่
สังคมได้สร้างไว้ งูเห่าจึงเป็นเสมือนบทลงโทษ หรือรับบทบาทหน้าที่
คอยลงทัณฑ์ผู้ที่ขัดขืน ต่อต้าน ให้ได้รับผลกรรมตามสมควร เห็นได้
ผ่านตัวละครพจน์และชนะชลที่ท าผิดศีลข้อสามอย่างไร้ส านึก
ลูกผู้ชาย จึงต้องถึงแก่ความตายในที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าค่านิยม
สมัยใหม่ก าลังต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับจารีต ประเพณี ศีลธรรม
แบบดั้งเดิมของไทย 
    เมื่อน าสัญลักษณ์ที่ได้กล่าวข้างต้น มาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ 
พบความแตกต่างเพียงขนาดของงูเห่าที่ใหญ่กว่าปกติหรือใหญ่กว่า
ในนวนิยาย เห็นได้จากนวนิยายกล่าวเกี่ยวกับลักษณะของงูเห่าว่า  
 เธอไม่เคยสังเกตลักษณะหรือแยกความแตกต่างได้เลยว่า 
 เขาต่างไปจากงูเห่าตัวอื่นตรงไหน เมขลารู้ว่ามันคือเขา 
 และไม่คิดหาเหตุผลอื่นใด 

               (วานิช จรุงกิจอนันต์, 2543: 53) 

    จากข้อความข้างต้น จะเห็นว่า การบรรยายลักษณะของงูเห่า
ในนวนิยายไม่ ได้มีความพิ เศษไปกว่างูเห่าตัวอื่น  นอกจากใช้
ความรู้สึกเป็นตัวบ่งช้ี แต่เมื่อดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ กลับให้งูเห่ามี
ขนาดใหญ่กว่างูเห่าปกติ หรือมีขนาดใหญ่เท่ากับคน หรือแต่ละตัว
ละครจะเห็นงูเห่ามีขนาดใหญ่ไม่เท่ากัน เห็นได้จากที่ตัวละครในเรื่อง
มักเรียกงูเห่าว่า ‘งูเห่ายักษ์’ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สื่อที่ใช้น าเสนอ
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ต้องการสร้างความตื่ น เต้น ให้ แก่ผู้ ชม  ขณ ะเดี ยวกัน ได้ เพิ่ ม
ความหมายทางสัญลักษณ์ของงูเห่าให้เด่นชัดขึ้น ในเรื่องกิเลสตัณหา
ของแต่ละคนที่มีไม่เท่ากันตามขนาดของงูเห่า หรือขนาดที่ใหญ่ขึ้น
ท าให้งูเห่าน่ากลัว และมีอ านาจน่าเกรงขามมากขึ้น สะท้อนให้เห็น
ว่าศีลธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัวและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั  

    นอกจากนี้การที่งูเห่าปรากฏตัวเพียงละแวกพื้นที่บ้านเรือนไทย
เท่านั้น ไม่ได้เพียงแสดงให้เห็นว่างูเห่าเป็นสมบัติหนึ่งที่ติดมากับ
บ้านเรือนไทย หากแต่ช่วยเน้นย้ าและสนับสนุนความหมายทาง
สัญลักษณ์ว่า งูเห่าเป็นดั่งสิ่งที่ถูกสั่งสมมาตั้งแต่อดีตเช่นเดียวกันกับ
จารีต ประเพณี และศีลธรรมที่ดีงามของไทย โดยเฉพาะเรื่องเพศ ที่
ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล 

5.5. การเปลี่ยนแปลงด้านแก่นเร่ือง 

 ส าหรับเรื่องแม่เบี้ย ทั้งในนวนิยายและภาพยนตร์ พบว่ามี
แก่นเรื่องที่เหมือนกัน ดังนี ้

5.5.1 แก่นเร่ืองหลัก  

    เรื่องแม่ เบี้ ยได้ ให้แก่น เรื่ องหลักคือ การรู้จักผิดชอบ ช่ัวดี  
การประพฤติตามศีลธรรม จารีต ประเพณี ตลอดจนกรอบทางสังคม
ที่เพียรรักษาและยึดถือปฏิบัติไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง ‘เพศ’ 
ดังตัวอย่าง 

  

 ลุงทิม : ถ้าคุณเช่ือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมันก็จริง ถ้าคุณ
 เช่ือว่าเรื่องนี้มันไม่จริงมันก็ไม่จริง ทุกอย่างอยู่ที่ใจ เวลา
 เราศรัทธา เราเช่ืออะไรมันก็มีจริง ถ้าเราไม่ศรัทธาไม่เช่ือก็
 ไม่มีจริง ถ้าเราศรัทธาในคุณงามความดี คุณงามความดีก็มี
 จริง ถ้าเราไม่ศรัทธาในคุณงามความดีมันก็ไม่มีจริง มัน
 ขึ้นอยู่กับคุณเลือกว่า คุณจะศรัทธาในชีวิตหรือไม่ศรัทธา
          (หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล, 2558) 

    จะเห็นว่า ตัวละครลุงทิมต้องการสื่อสารกับผู้ชมว่า งูเห่าเป็น
ตัวแทนของจิตส านึกภายในใจของคนเรา เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ 
เพียงแต่มีขึ้นเพื่อคอยเน้นย้ า ว่ากล่าวตักเตือน และให้ทุกคน
ตระหนักรู้ในผิดชอบช่ัวดีเท่านั้น  

5.5.2 แก่นเร่ืองรอง 

    แก่นเรื่องรองได้สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของเรื่องด้วย คือ การไม่
ลืมรากเหง้าและตัวตนที่แท้จริงของตนเอง เห็นได้จากตัวละคร 
ชนะชลที่พยายามค้นหาที่มาของชาติก าเนิดตน และได้ค้นพบ 
ต้นก าเนิดซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ตามหามาตั้งแต่ต้น แม้ตนเองจะรวยล้นฟ้า 
แต่ไม่ลืมนึกถึงรากเหง้าเดิมของตน เมื่อถึงคราวต้องตายจึงไม่นึก
เสียดายชีวิต แต่กลับรู้สึกสงบนิ่ง เมื่อได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงแล้ว 
ดังตัวอย่าง 

 วาระนั้นร่างของเขาก็สงบนิ่ง ยุติการดิ้นรนต่อสู้ ความหนัก
 อึ้งอึดอัดเบาบางลง... 

                (วานิช  จรุงกิจอนันต์, 2543: 377) 

 ผมรู้สึกหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวง ตัวเบา เหมือนไม่มี
 น้ าหนัก ดูเหมือนโลกจะหมุนช้าลง นี่กระมังคืออิสรภาพ 
 ที่ผมรอคอย 

           (หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล, 2558) 
 

6. การสรุปและอภิปรายผล 
    จากการศึกษาการดัดแปลงนวนิยายเรื่องแม่เบี้ยของวานิช  
จรุงกิจอนันต์  มาเป็นภาพยนตร์เรื่องแม่ เบี้ย ของหม่อมหลวง 
พันธุ์เทวนพ เทวกุล พบว่ามี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่เปลี่ยนแปลง
และคงตัวบทเดิม ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายได้ดังนี้ 
6.1. ลักษณะการเล่าเร่ืองท่ีเปลี่ยนแปลง 

    ลักษณะการเล่าเรื่องที่เปลี่ยนแปลงมีทั้งหมด 4 ประการ ได้แก่ 
เนื้อหา ตัวละคร ฉาก และสัญลักษณ์ จะเห็นว่า ในแต่ละด้านล้วน
สามารถดัดแปลงภาพยนตร์ให้ แปลกใหม่ต่ างออกไป หรือ
เปลี่ยนแปลงในส่วนนั้น ๆ ได้โดยไม่เป็นผลกระทบต่อเรื่อง หรือ
แนวคิดส าคัญของเรื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสม และได้รับอรรถรสมากขึ้นเท่านั้น อีกทั้งระยะเวลา
ของนวนิยายและภาพยนตร์ที่ห่างกันกว่า 30 ปี ย่อมมีกระแสสังคม 
วัฒนธรรม ความคิดต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป ท าให้ความช่ืนชอบ หรือ
ความต้องการบางสิ่งบางอย่างถูกปรับเปลี่ยน นอกจากนี้รูปแบบใน
การน าเสนอภาพยนตร์  มีข้อจ ากัดในด้านเวลา จึงจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงบท เพื่อให้สามารถเล่าเรื่องได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
ลักษณะในการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน จึงเป็นไป
เนื่องจากรูปแบบที่น าเสนอ อรรถรสในการชม และพิจารณาตาม
ความเหมาะสมให้สอดคล้องกับส่วนต่าง ๆ เป็นหลัก  

6.2. ลักษณะการเล่าเร่ืองท่ีเหมือนเดิม 

   ลักษณะการเล่าเรื่องที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือคงตัวบทเดิม คือ 
แก่นเรื่อง ทั้งแก่นเรื่องหลัก และแก่นเรื่องรอง ที่ยังคงสอดแทรกไว้
ในเรื่องได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้เพราะแก่นเรื่องเป็นนามธรรม 
เป็นความเชื่อ ความจริง และเป็นหัวใจส าคัญของเรื่องนั้น ๆ จึงมักไม่
มีการเปลี่ยนแปลง หากแต่เปลี่ยนเพียงวิธีการน าเสนอ การน าผู้ชม
เข้าสู่แก่นเรื่องและองค์ประกอบอ่ืน ๆ จึงต้องมีการดัดแปลงในส่วนที่
เป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับวิถีการรับรู้ ตลอดจนการยอมรับรหัส
ตัวแทนความเป็นจริงทางสังคม (representation code) [8] ที่ผู้ชม
ถอดรหัส หรือรับรู้ตีความได้ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ในบางเหตุการณ์ที่ภาพยนตร์เพิ่มเติมขึ้น เช่น การฆ่าเพื่อแย่งชิง
สมบัตินั้น มักเป็นภาพแช่แข็งของละครไทยที่ขัดแย้งกับการน ามาใช้
สะท้อนสภาพความเป็นจริงบางประการในสังคม ผู้ชมอาจตีความ
ภาพยนตร์ในส่วนน้ีคลาดเคลื่อนไปจากเดิมได้ 
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7.2 สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้จากการศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการรับชมภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากงานวรรณกรรม
เรื่องอื่น ๆ ต่อไปได้อย่างเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านชุมชนบ้านไทรงาม ต าบลนาเสียว 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ หมอพื้นบ้านชุมชนบ้านไทรงามที่ได้รับการจดทะเบียนและได้รับสิทธิประกอบ
วิชาชีพอย่างถูกต้องจากส านักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 9 คน  ผู้น าชุมชน ผู้อาวุโส  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้บริหาร
โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์  และผู้รับการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน  รวม 16 คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสนทนากลุ่ม และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านชุมชนบ้าน
ไทรงาม ได้แก่ การสืบทอดโดยผ่านทางสถาบันทางการศึกษา การตั้งกลุ่มหรือชมรมภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้าน ตั้งศูนย์ประสานงานกลุ่มหรือชมรม
ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน รวบรวมต ารายาสมุนไพร  ต ารับยา บทคาถาส าหรับการรักษาผู้ป่วย จัดท าสวนสมุนไพร ส่งเสริมให้มีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร พัฒนาการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านภาคปฏิบัติ 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, ภูมิปัญญาหมอพืน้บ้าน, กระบวนการสืบทอดทอดภูมิปัญญา 
 

Abstract 
             The objective of this research was to study Guideline for development  the local wisdom inheritance processe 
folk healer  in  Ban sai ngam Community, Na-saew Sub-district, Muaeng District, Chaiyaphum Province. The study 
population selected by purposive sampling of folk healers Ban sai ngam Community  9 people that  registered and 
licensed from Chaiyaphum Provincial Public Health Office, community leader, elder, village health volunteer, school 
director and inheritance receiver,total 16 people. The qualitative research by in-depth interview and focus group, the 
collected data were later used for content analysis. The Results of the study were as follows, guideline for 
development  inheritance processes of wisdom folk healers include that Inheritance through educational institutions, 
Setting up  group of folk healers, Set up a coordination center of folk healers, collect herbal medicine recipe and 
Incantation for the treatment of patients, create herb garden, promoting the processing of medicinal products from 
herbals, development of inheritance processes practical of folk healers. 
Keywords : development, folk healer wisdom, Inheritance processes of wisdom 
 
 

1. บทน า 
 ในยุคปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และ
การพัฒ นาประ เทศตามแน วคิ ดของทฤษฎี ภ าวะทั น สมั ย 
(Modernization) ที่เน้นความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลยี และระบบข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีไร้พรมแดน การพัฒนา
ขององค์กรต่าง ๆ ต่างมุ่งเน้นนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้าง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับอารยะ
ประเทศ แต่ส าหรับการพัฒนาของประเทศที่ก าลังพัฒนานั้น มี

ข้อจ ากัดหลายประการ เช่น ฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประเพณี และศักยภาพความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ ท่ีส าคัญคือ
การพัฒนา ตามระบบทุนนิยม หรือกระแสของการบริโภควัตถุนิยม 
มีผลที่ตามมาอย่างชัดเจนคือ การท าลายทุนทางสังคม วัฒนธรรม 
วิถีชีวิตและวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เคยท าให้สังคมและชุมชนอยู่กัน
อย่างมีความสุขพึ่งพาธรรมชาติในการด ารงชีวิต เวลาเจ็บป่วยก็ใช้
สมุนไพรในท้องถิ่นและมีหมอพื้นบ้านดูแลรักษา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่หลังจากที่การแพทย์แผนปัจจุบันหรือ
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การแพทย์ตะวันตกได้เข้าสู่สังคมไทย จึงได้พยายามพัฒนาระบบ
การแพทย์ โดยยึดระบบการแพทย์ตะวันตกเป็นแม่แบบ และมี
วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการจัดตั้งคิริราชพยาบาลขึ้นในปี พ.ศ. 
2431 และต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงสั่งยกเลิกวิชาการแพทย์แผนโบราณ ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การแพทย์เพื่อควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงมีผลต่อบทบาทของ
การแพทย์แผนโบราณ หมอพื้นบ้านไม่มีใบประกอบโรคศิลปะต้อง
เลิกการรักษา ยาพื้นบ้านที่เคยเป็นที่พึ่งของคนในท้องถิ่นเริ่มถูก
แทนที่ด้วยยาของแพทย์สมัยใหม่ หมอพ้ืนบ้านท่ีเคยมีบทบาทในการ
ดูแลรักษาชาวบ้านมาอย่างยาวนาน ความส าคัญก็ลดลง หมอ
พื้นบ้านเริ่มมีจ านวนลดน้อยลงและขาดการสืบทอด หมอพื้นบ้าน
ส่วนใหญ่ที่มีอายุมากก็ไม่สามารถประกอบอาชีพและได้เสียชีวิตไป
พร้อมกับองค์ความรู้ที่มีคุณค่าที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
ปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประดิษฐ์ จิระเดชประไพ 
[1] พบว่าหมอพื้นบ้านมีบทบาททางสังคมลดน้อยลงมาก และ
จ านวนของหมอสมุนไพรที่มีอยู่ในหมู่บ้านก็ลดลง ซึ่งเกิดจากหลาย ๆ 
สาเหตุ เช่น การไม่ถ่ายทอดวิชาให้แก่ผู้อื่นง่าย ๆ รวมทั้งในเรื่องของ
กระบวนการ ถ่ายทอดความรู้ หมอรุ่นเก่าบอกวิชาไม่หมด อาจเป็น
เพราะกลัวในเรื่องของการแย่งประกอบอาชีพ หมอมีอายุมากการ
เดินทางไปหาสมุนไพรยากล าบาก และขณะเดียวกันหมอพื้นบ้าน
ไม่ได้อยู่บ้านประจ า เมื่อไปหาไม่พบจึงเกิดความเบื่อหน่าย รวมทั้ง
ความเช่ือความศรัทธาของผู้ป่วยหรือญาติพี่น้องที่มีต่อสมุนไพร และ
ยังพบว่าการใช้สมุนไพรมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมไปสู่การที่ใช้จ ากัด
เฉพาะเรื่องการรักษาโรค กระบวนการรักษาแบบองค์รวมมีการ
เปลี่ยนไปสู่การมีบทบาทเฉพาะเรื่อง และลดบทบาทในบางส่วน 
ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับผู้ป่วยเปลี่ยนจากความสมัพันธ์
แบบพึ่งพาอาศัยกันแบบเครือญาติไปสู่ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
การค้า 
         ส านักงานสถิติแห่งชาติ ไทยรัฐ [2] ได้ส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการแพทย์แผนไทยและยาแผนไทย พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่าง
ยิ่งในการน ายาแผนไทยมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ หรือ
อาการระยะแรก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และท าให้
ประเทศไทยสามารถลดภาระรายจ่ายการน าเข้ายาได้ ยาแผนไทย
หรือยาพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ 
มีความเช่ือถือและไว้วางใจได้  องค์ความรู้และวิธีปฏิบัติเพื่อการดูแล
สุขภาพ และการบ าบัดโรคและความเจ็บป่วยของประชาชนแบบ
ดั้งเดิม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย การใช้สมุนไพร
บ าบัดรักษาโรคและอาการเจ็บ อาทิเช่น การต้ม การอบ การประคบ 
การปั่นถูกกลอน หัตถกรรมบ าบัด บุคคลที่มีองค์ความรู้ความช านาญ
ในการปฏิบัติเพื่อการบ าบัดความเจ็บป่วยของประชาชนแบบดั้งเดิม 
เรียกว่าหมอพื้นบ้าน ซึ่งหมายถึง บุคคลผู้ที่มีความรู้ ความช านาญใน 
การดูแลบ าบัดรักษา ผู้เจ็บป่วยด้วยภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน จนเป็นที่
ยอมรับและรู้จักกันในชุมชนสังคม การรักษาของหมอพื้นบ้านไม่มี
การก าหนดสถานที่รักษา และเวลาท าการรักษาก็ไม่แน่นอน  ข้ึนอยู่
กับความสะดวกของหมอพื้นบ้านและผู้ป่วย เช่น อาจจะไปรักษาที่

บ้านผู้ป่วยในเวลาที่หมอและผู้ป่วยสะดวก ปัจจุบันหมอพื้นบ้านบาง
ท่านมีการพัฒนาความรู้และระบบให้บริการคล้ายวิชาชีพเพื่อได้รับ
การยอมรับจากชาวบ้านในแต่ชุมชน เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณีปฏิบัติที่แตกต่างกันไป อันเป็นผลมา
จากความคิด ความเชื่อ และความเข้าใจท่ีมนุษย์มีให้ต่อสรรพสิ่งและ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามการรับรู้ของตน มนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรม
จึงมีโลกทัศน์ท่ีแตกต่างกัน มีระบบวิธีคิด ความ เช่ือท่ีแตกต่างกัน   
            พืชสมุนไพร (Herbs) เป็นผลิตผลธรรมชาติ ได้จากพืช 
สัตว์ และแร่ธาตุ ทีใ่ช้เป็นยา เพื่อบ าบัดโรค บ ารุงร่างกาย การน าพืช 
สมุนไพรมารักษาความเจ็บป่วย เป็นมรดกทางสังคม วัฒนธรรม เป็น
องค์ความรู้ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้าน ระบบการแพทย์ของหมอพื้นบ้าน
เรียกว่า แพทย์แผนไทย และเรียก ผู้ที่ท าการรักษาว่า หมอพื้นบ้าน 
โดยอาจเรียกเจาะจงลงไปตามลักษณะ การรักษาได้อีกว่า หมอเป่า 
หมอกระดูก หมอมนต์ หมอยาสมุนไพร เป็นต้น ภูมิปัญญาหมอ
พื้นบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน เป็นการดูแลรักษา
สุขภาพแบบดั้งเดิม ท่ีมีความเข้าใจรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งการ
รักษาทางร่างกาย จิตใจ และสังคมไป พร้อม ๆ กัน วิถีการสืบทอดภูมิ
ปัญญาหมอพื้นบ้านยังมีความจ าเป็นโดยเฉพาะกับคนในระดับราก
หญ้า ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ คนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งยังคงเช่ือ
และศรัทธาระบบ การรักษาแบบดั้งเดิม เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม การพัฒนา
กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้าน เพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพที่
สมบูรณ์และเช่ือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ท้ังทางกาย ทางใจ 
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมในการบริโภคหรือพฤติกรรมด้าน
การรับประทานอาหารและพืชผักเป็นยาเป็นเรื่องที่ แฝงอยู่ในวิถีชีวิต
อย่างกลมกลืนเป็นอย่างดี ดังค าโบราณอีสานกล่าวไว้ว่า “กินข้าว
ปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา’, มิติวัฒนธรรมนี้แสดงถึงพฤติกรรมการ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นทุนทางสังคม และความเข้มแข็ง
ทางวัฒนธรรมสู่การพึ่งพาสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืนด้านสขุภาพ ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการกระตุ้นเตือนสติสังคมที่ก าลัง
หลงใหลกับระบบทุนนิยมและกระแสการบริโภคนิยมจนอาจท าให้
ละเลยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมมา ยังไม่สายเกินไปถ้า
ชุมชนจะได้หวนกลับคืนมาศึกษา เรียนรู้  และปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการสืบทอด พัฒนาองค์ความรู้และการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม โดยสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น จาก
ความส าคัญของภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ แผน
แม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 -
2564  [3] ช้ีว่า ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรในประเทศไทย
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเนื่องมาจากความสนใจในการดูแลรักษา
สุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  โดยมี เป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์นี้ คือเพิ่มการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพ ในการรักษา
โรคและเสริมสร้างสุขภาพ  และเสริมสร้างพื้นฐานการพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สุขภาพของประเทศในระยะยาว 
      บ้านไทรงาม  ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็น
หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่ราบเนินเขาของเทือกเขาภูแลนคา  ชาวบ้านจะ
เรียกว่า “ภูโค้ง” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ลงมาทางตอนใต้ อาศัย
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แหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งเป็นล าห้วยขนาดเล็ก ไหลมาจากภูโค้งหล่อเลี้ยง
ชีวิตชาวบ้านไทรงาม มีจุดเด่นที่ส าคัญอย่างมากก็คือ เป็นพื้นที่ที่มี
หมอพื้นบ้านและหมอแพทย์แผนไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่าง
ถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐที่จังหวัดชัยภูมิ คือหน่วยงานส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด กลุ่มงานแพทย์ทางเลือก ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้มี
สิทธิประกอบวิชาชีพตามแนวทางหมอพื้นบ้านมากที่สุดในจังหวัด
ชัยภูมิ ข้อมูลจากจังหวัดชัยภูมิมีหมอพื้นบ้านที่สามารถจดทะเบียน
และได้รับสิทธิประกอบวิชาชีพได้ จ านวนท้ังสิ้น 72 คน โดยเป็นหมอ
พื้นบ้านในเขตอ าเภอเมืองชัยภูมิ 36 คน  ในจ านวนนี้ 34 คน อยู่ใน
ต าบลนาเสียว พบว่าเป็นหมอพื้นบ้านจากหมู่บ้านไทรงาม ถึง 11 คน 
เป็นผลงานที่ เกิดจากความตั้ งใจของนายอุ ไร มาชัยภูมิ  อดีต
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลนาเสียว ท่ีเห็น
คุณค่าความส าคัญของหมอพื้ นบ้ าน โดยในปีพ .ศ . 2556 ได้
ด าเนินการขับเคลื่อนให้หมอพื้นบ้านในเขตพื้นที่ต าบลนาเสียว ให้ได้รับ
โอกาสขึ้นทะเบียนจนได้รับสิทธิในการประกอบวิชาชีพหมอพื้นบ้าน
อย่างถูกต้อง บ้านไทรงามในอดีตเป็นชุมชนที่มีพ่อหมอและแม่หมอ
พื้นบ้านที่มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาในหลายๆ ด้านอาทิเช่น  หมอ
พิธีกรรม หมอพราหมณ์ หมอทางกระดูก หมอทางตา หมอต าแย และ
หมอสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นต้น 
       ปัจจุบันหมอพื้นบ้านชุมชนบ้านไทรที่ได้รับขึ้นทะเบียนจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และมีสิทธิประกอบวิชาชีพสาขา
หมอพื้นบ้าน  ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว 2 คน และมีอีกหลายคนที่ยัง
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้าน  
          องค์ความรู้ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านชุมชนบ้านไทรงาม ยังไม่มี
การบันทึกข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในลักษณะเป็น
เอกสารหรือบันทึกข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ อย่างเป็นรูปธรรม ความรู้
ทั้งหมดยังคงเก็บอยู่ในความจ าของหมอพื้นบ้านแต่ละคนแต่ละสาขา 
จัดเป็นความรู้ฝังลึกในตัวคน (Tacit Knowledge ) โดยทั่วไปองค์
ความรู้ของหมอพื้นบ้าน เป็นองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์ การปฏิบัติ และสืบทอดต่อกันมา โดยมี
พื้นฐานความเช่ือและระบบวัฒนธรรมเช่นเดียวกับชุมชนนั้นๆ ที่หมอ
พื้นบ้านอาศัยอยู่ สมสุข มัจฉาชีพ และ สุนันทา โอศิริ [4]  การรักษา
ของหมอพ้ืนบ้านแต่ละคนจะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับสาเหตุ
ของโรคส าหรับผู้ป่วยแต่ละคน โดยส่วนใหญ่จะมีการผสมผสานแนวคิด
และเช่ือมโยงระหว่างธรรมชาติกับสิ่ งเหนือธรรมชาติ  ดั งนั้นใน
กระบวนการรักษาความเจ็บป่วยของคนในชุมชนจึงมีการใช้
ทรัพยากร ความเช่ือ และพิธีกรรมในชุมชนเป็นหลักในการรักษา 
หมอพื้นบ้ านในอดีตจึง เป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่ ใช้ความรู้
ความสามารถท่ีสั่งสมมายาวนาน ในการดูแลพึ่งพาตนเองและเป็นที่
พึ่งของคนในชุมชน ในการรักษาผู้ที่เจ็บป่วยของหมอพื้นบ้านแต่ละ
ครั้งไม่มีการจดบันทึกที่เป็นระบบระเบียบ ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึง
พบว่าสถานการณ์ปัจจุบันองค์ความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอยู่ใน
ภาวะเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหาย ถึงแม้ว่าการจัดการช่วยเหลือดูแล
จากภาครัฐจะช่วยเหลือได้ระดับหนึ่ง แต่ยังขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
และมีระบบแบบแผนชัดเจน รวมทั้งความตระหนักของลูกหลานและ
คนรุ่นใหม่ต่อองค์ความรู้หมอพื้นบ้าน มีค่อนข้างน้อย ท าให้เกิด
ความวิตกความกังวลว่าองค์ความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านที่มีอยู่

อาจจะถูกละเลยและสูญหายไปในที่สุด ถึงแม้ในปัจจุบันคนในชุมชน
จะให้ความสนใจและมีความศรัทธาอยู่พอสมควร แต่ก็ปัญหาส าคัญ
คือการขาดผู้ที่จะสืบทอดและเรียนรู้อย่างจริงจัง และยังไม่มีแนว
ทางการพัฒนากระบวนการสืบทอดที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือก
ให้ผู้สนใจแต่ละกลุ่มได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้าน 
        คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางพัฒนากระบวนการสืบ
ทอดภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านชุมชนบ้านไทรงาม ต าบลนาเสียว  อ าเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยจะมีประโยชน์ในการอนุรักษ์และสืบ
ทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอย่างยั่งยืน เพื่อให้มรดกภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่สืบไป                        
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
      เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาหมอ
พื้นบ้าน ชุมชนบ้านไทรงาม ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
    การวิจัยเรื่องการการพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาหมอ
พื้นบ้าน ชุมชนบ้านไทรงาม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขอบเขตการ
วิจัยดังนี ้
    3.1 ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
          ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เลือกแบบเจาะจง ดังนี้ 
          3.1.1 หมอพื้นบ้านชุมชนบ้านไทรงาม ต าบลนาเสียว อ าเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้ใบประกอบวิชาชีพ 
จ านวน 9 คน   
          3.1.2 ผู้น าชุมชนบ้านไทรงาม จ านวน  2 คน 
          3.1.3 ผู้อาวุโส  ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านไทรงามอย่างน้อย 10 
ปี  จ านวน  2 คน 
          3.1.4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 1 คน 
          3.1.5 ผู้บริหารโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์  1 คน                
          3.1.6 ผู้รับการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน  1 คน  
     3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
           ก าหนดขอบเขตเนื้อหาคือ การศึกษาแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านชุมชนบ้านไทรงาม       
ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
    3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
          ระยะเวลาใน การวิจัยตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 
กันยายน 2561 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
แนวทางในการพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
ชุมชนบ้านไทรงาม ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  
     4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  
         4.1.1 ประเด็นการสัมภาษณ์ เชิงลึก (Indepth Interview) 
ส าหรับสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านและผู้อาวุโส มี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของหมอพื้นบ้าน ตอนที่ 2 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน 
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       4.1.2 ประเด็นการสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อต้องการ
ทราบเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญา
หมอพื้นบ้าน 
     4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน
และผู้อาวุโส และจัดการสนทนากลุ่ม  โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
แบบเจาะจง ได้แก่ หมอพื้นบ้าน ผู้อาวุโส ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ผู้บริหารโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์  
และผู้รับการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน โดยใช้สถานที่คือ วัด     
นิโครธาราม ชุมชนบ้านไทรงาม 
    4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล   
         ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการวิจัยโดยการ
ตรวจสอบข้อมูลสามเสา้ (Methodological Triangulation) ดว้ยวิธี
สัมภาษณ์ต่างเวลา สถานที่ และบุคคล ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลจึงน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ต่อไป การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพที่ ได้จากการสนทนกลุ่ม ซึ่ งเป็นข้อมูลแบบบรรยาย 
(Descriptive) หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและมีการตรวจสอบข้อมูล
แล้ว จึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปในการวิจัยเชิง
คุณภาพ สรุปประเด็นเชิงเนื้อหาในภาพรวมโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis)และน าเสนอผลการวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive analysis) สุภางค์ จันทวานชิ [5]   
  

  5. สรุปผลการวิจัย 
     การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญา
หมอพื้นบ้านชุมชนบ้านไทรงาม ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
     5.1 ผลการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านชุมชนบ้านไทรงาม จ านวน 9 
คน ได้แก่ 1) นายกองมี วรรณพงษ์ อายุ 77 ปี หมอพื้นบ้านที่เป็น
ปราชญ์ชาวบ้านด้านพิธีกรรม เป็นหมอสู่ขวัญ 2) นายเลื่อน วันนา  
อายุ 79 ปี หมอพื้นบ้านด้านการเป่าแก้ปากเปื่อย พุพอง ร้อนใน 
เหยียบดับพิษสุนัข 3) นายหนูพิน มณีวงศ์ อายุ 70 ปี  หมอพื้นบ้าน
ด้านการเป่าดับพิษไฟไหม้ น้ าร้อนลวก เป่าห้ามเลือด เหยียบดับพิษ
สุนัขกัด เป่าดับพิษปลาดุก พิษแมงป่องและตะขาบ 4) นางศิริวรรณ 
คงชาติ อายุ 57 ปี หมอพื้นบ้านด้านการนวดคลายเส้น นวดฝ่าเท้า 
จับเส้น 5) นายทองปาน กองแก้ว อายุ 89 ปี หมอพื้นบ้านด้านการเป่า
งูสวัด ท าพิธีกรรมมัดตราสัง 6) นายหนูนาย งอกนาวัง อายุ 63 ปี 
หมอพื้นบ้านด้านการเป่ารักษาแมงป่องต่อยทางโทรศัพท์ 7) นาย
เขียว พิมฉิม  อายุ 71 ปี หมอพื้นบ้านด้านการเป่าดับพิษตะขาบ พิษ
แมงป่อง พิษตัวต่อ และพิษปลาดุก 8) นายบุญเติม งามสมบัติ อายุ 
71 ปี หมอพื้นบ้านด้านการเป่าตาแดง เป่าก้างติดคอ และ 9) นายเห
วียน พาป้อ อายุ 76 ปี หมอพื้นบ้านด้านการนวดจับเส้น การท า
สมุนไพรลูกประคบและยาหม้อต้ม   ผลการสัมภาษณ์แนวทางการ
พัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้าน สรุปได้ดังนี้ หมอ
พื้นบ้านทั้ง 9 คน เสนอให้โรงเรียนในชุมชน เข้ามาช่วยด าเนินการ
พัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น จัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ให้หมอพื้นบ้าน
เป็นวิทยากร โดยเฉพาะภาคปฏิบัติ จัดให้มีสวนสมุนไพรในโรงเรียน 

และประกาศเป็นโรงเรียนสมุนไพร จัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ จัด
อบรมองค์ความรู้เกี่ยวกับหมอพื้นบ้าน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง โดยเชิญหมอพื้นบ้านทุกคนเป็นวิทยากร และให้มี
ผู้รับผิดชอบรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ของหมอพื้นบ้านแต่ละคน 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ เช่น จัดท าเป็นเอกสาร ต ารา หรือจัดเก็บใน
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
       5.2 ผลการสนทนากลุ่ม เพื่อน าเสนอแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านชุมชนบ้านไทรงาม 
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย สรุปได้ดังนี้                
         1. สืบทอดผ่านสถาบันทางการศึกษา โดยการจัดท าต ารา
สมุนไพร จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น โดยหน่วยงานทางการศึกษาที่
ส าคัญที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน ได้แก่ โรงเรียนไทร
งามผดุงวิทย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
          แนวทางนี้ที่ประชุมมีความเห็นว่า ถ้าโรงเรียนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน 
โดยจัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่น รวมทั้งสอนแทรกในเนื้อหารายวิชา
ต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่ง
เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต มาใช้ประโยชน์ในการ
ท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างพอเพียงและมีความสุข รวมทั้งการพัฒนาสวนสมุนไพรใน
โรงเรียน จะเป็นแนวทางที่ช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้ ซึมซับและเห็น
คุณค่าภูมิปัญญาและช่วยกันสืบทอดต่อไป 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีอาจารย์หลายท่านลงพื้นที่
ท างานวิจัย โดยเฉพางานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการสืบทอดภูมิ
ปัญญาหมอพื้นบ้าน สามารถต่อยอดพัฒนาผลติภัณฑ์จากองค์ความรู้
หมอพื้นบ้าน และให้นักศึกษาลงพื้นท่ีเพื่อเรียนรู้และท ากิจกรรมที่จะ
ช่วยส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้าน รวมทั้งการเชิญหมอ
พืน้บ้านเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษา 
         2. สืบทอดด้วยการตั้งกลุ่มหรือชมรมภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน 
โดยเป้าหมายหลัก คือให้หมอพื้นบ้านได้ร่วมกันสืบทอดองค์ความรู้
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ๆ ตามสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ ให้ผู้ที่สนใจสมัคร
เป็นสมาชิกได้ และให้มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
โดยประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสขุจังหวัดให้เป็นท่ีปรึกษาการ
กลุ่มเพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ ทั้งด้านความรู้และบุคลากร เป็น
อย่างถูกต้องและยั่งยืน        
           ให้มีการเลือกและแต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดตั้งกลุ่มหมอ
พื้นบ้าน แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่ม ก าหนดหน้าท่ีคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ รับสมัครสมาชิก และร่วมกันร่างกฎระเบียบของกลุ่ม เพื่อจะ
ได้มีระเบียบปฏิบัติร่วมกันของกลุ่มหมอพื้นบ้านชุมชนบ้านไทรงาม 
         3. ให้มีการตั้งศูนย์ประสานงานกลุ่มชมรมภูมิปัญญาหมอ
พื้นบ้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและศูนย์เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาหมอพื้นบ้านด้วยการใช้สมุนไพร  โดยที่ประชุมมีมติก าหนดให้
วัดนิโครธาราม บ้านไทรงาม เป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน มีการ
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จัดท าป้ายนิทรรศการความรู้ ประวัติและข้อมูลหมอพื้นบ้านทุกคน 
และจัดกิจกรรมเพื่อให้หมอพื้นบ้าน คนเฒ่าคนแก่ และชาวบ้าน ได้
พบปะพูดคุยกันในเรื่องการดูแลสุขภาพ         
        4. สืบทอดโดยการรวบรวมต ารายาสมุนไพร ต ารับยาจาก
หมอพืน้บ้านชุมชนบ้านไทรงาม บทคาถาส าหรับการรักษาผู้ป่วยของ
หมอเป่าทุกคน ที่รักษาผู้ป่วยโดยการท่องคาถาก่อนจะเป่ารักษา 
รวมทั้งบทคาถาทุกประเภทของหมอพื้นบ้าน และขอจดเทียนสิทธิ
เพื่อคุม้ครองภูมิปัญญาไม่ให้สญูหาย โดยเฉพาะต ารับยาหมอพืน้บ้าน
ที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาได้ผลดี การสืบทอด
โดยวิธีนี้ จะท าให้องค์ความรู้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์ อักษร 
ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะท าการเผยแพร่ 
        5. สืบทอดโดยการจัดสวนสมุนไพร เช่น สวนสมุนไพรของ 
ชุมชน  บ้าน  วัด โรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพร โดยขอ
ความร่วมมือทุกคนในชุมชนได้ร่วมกันจัดท าสวนสมุนไพร ส่งเสริมให้
ชาวบ้านที่มีพื้นที่ว่างรอบบ้าน ท าการปลูกสมุนไพรซึ่งสะดวกในการ
ดูแล บ ารุง รักษา และสมุนไพรหลายชนิดสามารถน ามาบริโภคหรือ
ปรุงอาหารในชีวิตประจ าวัน 
          แนวทางนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน โดย
มีการปรับปรุงสถานที่ข้างโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ ท าแปลงสวน
สมุนไพร โดยมีผู้รับผิดชอบแปลงสมุนไพรแต่ละแปลง ชาวบ้านไทร
งาม ได้มีปรับปรุงพื้นที่ว่างรอบๆบ้าน เพื่อปลูกผักสวนครัว ที่
สามารถน ามาใช้เป็นสมุนไพรได้ รวมทั้งการปลูกสมุนไพรโดยเฉพาะ 
เช่น การปลูกขิงแห้ง ซึ่งเป็นสมุนไพรที่น ามาใช้ในการท ายาหม่องขิง 
และท าเมี่ยงสมุนไพร 
        6. ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหมอ
พื้นบ้าน  
        การพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านตาม
แนวทางนี้ ได้ด าเนินการโดยทีมนักวิจัยชาวบ้านได้ร่วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยาหม่องขิงแห้ง โดยน าสมุนไพรขิงแห้งมาสกัดน้ ามันและ
ท าเป็นยาหม่อง  ผลิตภัณฑ์ชาขิงแห้ง รวมทั้งได้น าสมุนไพรขิงแห้ง
มาพัฒนาเป็นเมี่ยงสดขิงแห้ง ผลิตภัณฑ์ทั้งสามชนิดสามารถจ าหน่าย
ได้แล้ว  
       7. ส่งเสริมเพื่อพัฒนาการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
ภาคปฏิบัติ โดยการสนับสนุนและติดตามการการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติรักษาผู้ป่วยของผู้สืบทอดภูมิปัญญาที่ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์
และหมอพื้นบ้านได้รับเป็นศิษย์แล้ว เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์
ความสามารถในการรักษาให้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และ
ส่งเสริมให้ผู้รับการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านมีรายได้จากการ
รักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้สืบทอดภูมิปัญญาหมอนวดพื้นบ้าน  
ปัจจุบันการนวดเพื่อรักษาและผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้รับความ
นิยมมากที่สุด ท าให้หมอพื้นบ้านประเภทหมอนวดมีรายได้มาก
มากกว่าหมอพ้ืนบ้านประเภทอ่ืนๆ  
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
    องค์ความรู้และการสืบทอดองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านชุมชน
บ้านไทรงาม วิธีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนั้น ผู้ถ่ายทอดจะใช้

วิธีการบอกปากต่อปากกับลูกศิษย์ และให้ลูกศิษย์จดจ า สังเกต
วิธีการรักษา และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนสามารถรักษาผู้ป่วยได้
และได้รับการยอมรับมาจนถึงปัจจุบัน แต่ ไม่ได้เก็บรวบรวมองค์
ความรู้ เป็น เอกสารที่ เป็นรูป เล่ม ต ารา แผ่นพับ หรือเก็บใน
คอมพิวเตอร์ จึงเป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ภายในตนเองของหมอพ้ืนบ้าน
แต่ละคน ผู้เรียนหรือผู้สืบทอดจะต้องสังเกต จดจ า และสอบถามให้
เข้าใจ แล้วจึงน ามาฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเช่ียวชาญใน
การรักษาผู้ป่วย ซึ่งต้องอาศัยความตั้งใจสูงมากในการเรียนรู้ การ
พัฒนากระบวนการสืบทอดจึงต้องมีการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็น
ความรู้ที่ชัดแจ้งโดยจัดท าเป็นเอกสาร ต ารา หรือต ารับยาของหมอ
พื้นบ้าน สอดคล้องกับพระอาทิตย์ หลากสุขถม [6] พบว่า แนวทางการ
พัฒนาความรู้ภูมิปัญญาหมอพืน้บ้านวัดหนองหญ้านาง ต าบลหนองไผ่
แบน อ าเภอเมือง ด้านองค์ความรู้ ได้แก่ 1) ควรมีการเก็บรวบรวม
องค์ความรู้จากท่านพระครูอุปการพัฒนากิจ และความรู้ของหมอ
พื้นบ้านที่แต่ละคน รวบรวมเป็นต ารา จัดพิมพ์เป็นเอกสารรูปเล่ม 
และมีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เช่น ในรูปแบบ CD 
เอกสารต ารา แผ่นพับ เป็นต้น  และควรน าองค์ความรู้ของวัดหนอง
หญ้านางจดทะเบียนสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครององค์ความรู้ของวัดหนอง
หญ้านางไม่ให้ตกเป็นขององค์กรอืน่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
นอกจากนี้การขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียนใน
ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อจัดท าเอกสารหรือต ารา
เกี่ยวกับองค์ความรู้หมอพื้นบ้าน จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น จัดท าสวน
สมุนไพร ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหมอพ้ืนบ้าน 
รวมทั้งการสนับสนุนและติดตามการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการรักษา
ผู้ป่วยของผู้สืบทอดภูมิปัญญาที่หมอพ้ืนบ้านได้รับเป็นศิษย์แล้ว เพื่อ
บันทึกผลการรักษาเชิงประจักษ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยและชุมชน
แนวทางการด าเนินการต่างๆ ดั งกล่าว จะช่วยให้การพัฒนา
กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านชุมชนบ้านไทรงาม เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับพระสุริยา มาตย์ค า [7] 
ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาหมอ
พื้นบ้านในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
จากการประชุมระดมความคิดเห็นและการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนว
ทางการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านท่ีเหมาะสมและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ สรุปได้ว่า คณะท างานที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม ได้
ด าเนินการดังนี้ 1) จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมอพื้นบ้าน
จังหวัดเลย 2) คัดเลือกคณะท างาน ประกอบด้วย ประธาน รอง
ประธาน  ที่ปรึกษาชมรม และฝ่ายต่าง  ๆ 3) ตั้งศูนย์ประสานงาน 
4) ด าเนินการรับสมัครสมาชิกร่วมหุ้น 5) จัดพิพิธภัณฑ์รวบรวมองค์
ความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน 6) จัดสวนสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 7) จัดท าสื่อ เอกสาร ต ารา และ ซีดี เพื่อการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาหมอพื้นบ้าน และ 8) จัดท าหลักสูตรทอ้งถิน่ในสถานศึกษา      
      แนวทางส าคัญประการหนึ่งคือการมีผู้สืบทอดภูมิปัญญาหมอ
พื้นบ้าน ที่มีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง เป็นผู้ที่มอบตัวเป็นศิษย์คอยสังเกต จดจ า วิธีการรักษา
ของหมอพื้นบ้านอย่างสม่ าเสมอ จนสามารถรักษาผู้ป่วยได้ด้วย
ตัวเอง 
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7. ข้อเสนอแนะ 
   ผลการวิจัยแนวทางการพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญา
หมอพื้นบ้านชุมชนบ้านไทรงาม ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
   7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
         1. โดยการจัดท าต าราสมุนไพร จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น โดย
ประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาที่ส าคัญที่จะเป็นหน่วยงาน
หลักในการด าเนินงาน ได้แก่ โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
          2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อเป็นที่
ปรึกษาในการด าเนินการจัดตั้งกลุ่มภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านชุมชน
บ้านไทรงาม เริ่มจากแต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดตั้งกลุ่ม
ห มอพื้ น บ้ าน  แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการกลุ่ ม  ก าห น ดห น้ าที่
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมกันร่างกฎระเบียบของกลุ่ม เพื่อจะได้มี
ระเบียบแนวทางปฏิบัติร่วมกันของกลุ่มหมอพื้นบ้านชุมชนบ้านไทร
งาม และรับสมัครสมาชิกจากผู้สนใจในชุมชน           
         3. ควรมีการการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านองค์ความรู้หมอ
พื้นบ้าน เช่น โรงเรียนและชุมชนจัดพื้นที่ท าสวนสมุนไพร จัด
นิทรรศการที่วัดนิโครธาราม บ้านไทรงาม เป็นต้น  
        4.  คณะกรรมการกลุ่มหมอพื้นบ้าน มีการติดตามการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติรักษาผู้ป่วยของคนที่หมอพื้นบ้านได้รับเป็นศิษย์แล้ว 
เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ความสามารถในการรักษาให้เป็นที่ยอมรับ
ของคนในชุมชน และส่งเสริมให้ผู้ รับการสืบทอดภูมิปัญญาหมอ
พื้นบ้านมีรายได้จากการรักษาผู้ป่วย  

  7.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
      1. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น อบต.นาเสียว ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ควรน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายและโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม และวางแผน
ก าหนดงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ เช่น 
โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของ
ชุมชน การจัดท าสวนสมุนไพรและแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาสูตร
สมุนไพร 

      2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายควรให้การส่งเสริม
เพื่อให้หมอพ้ืนบ้านทุกคนมีการปรับบุคลิกภาพ การแต่งกาย การจัด
สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาให้สะอาดและเป็นระเบียบ เพื่อ
สร้างความน่าเช่ือถือแก่ผู้มารับการรักษาและคนรุ่นใหม่ รวมทั้ง
จัดท าโครงการและมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของหมอพื้นบ้าน ซึ่งจะช่วยสร้างภาวะพฤฒิพลัง
ของหมอพื้นบ้านได้เป็นอย่างดี 
    7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป   
         1. การวิจัยเพื่อศึกษาติดตามการเรียนรู้และวิธีการฝึกปฏิบัติ
ในการรักษาผู้ป่วยของลูกศิษย์หรือผู้รับการสืบทอดภูมิปัญญาหมอ
พื้นบ้านทุกคน  
         2. การศึกษาเปรียบเทียบต ารายาสมุนไพรหรือวิธีการรักษา
ผู้ป่วยของหมอพื้นบ้านในพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรวบรวม
ต ารายา สมุนไพร และวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละ
พื้นที ่ 

        3. การวิจัยการสร้างหลักสูตรระยะสั้นมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
แต่ละประเภท จัดอบรม ทดลองปฏิบัติ ปรับปรุงหลักสูตรให้เมาะสม 
และติดตามผู้เข้าอบรมในการน าหลักสูตรรักษาผู้ป่วย  
        4. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีความหลากหลาย เช่น 
ยาหม่องสมุนไพรจากไพลและขิง ยาดมสมุนไพร  
       5. ควรมีการวิจัยการจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
ชุมชนบ้านไทรงาม เพื่อสร้างนวัตกรรมจากการน าองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาหมอพื้นบ้านไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย 
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 การศึกษาปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการบริหารงานแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
วัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการการบริหารแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2) เพื่อศึกษาการบริหารแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะการ
จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษา จ านวน 108 คน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลและได้น าแบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือมั่น Cronbach, (1972) ได้เท่ากับ 0.964 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 
 ปัจจัยการจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 5 ด้าน พบว่าในทุกด้านอยู่ในระดับมาก การวางแผนมีการด าเนินงานตามนโยบาย
ด้วยความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง การจัดการองค์การ จัดให้มีโครงสร้างการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ให้
เกิดความเหมาะสม  การจัดคนเข้าท างานมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดบุคลากรให้ตรงกับงานที่ต้องปฏิบัติตามความรู้และความสามารถ
การสั่งการ หัวหน้าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและเป็นตัวอย่างที่ดีของบุคลากรในวิทยาลัยฯ การควบคุมมีการจัดท าระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากภายนอก 
 การบริหารแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 4 ด้าน พบว่าในทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ การเงินมีงบประมาณมีความ
เหมาะสมกับการบริหารงานและมีงบประมาณส าหรับกิจกรรมพิเศษ ผู้เรียน ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการบริหารภายในมีการยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และการเรียนรู้และการพัฒนาคือมีการส่งเสริมให้
บุคลากรเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี 
 ความสัมพันธ์ของปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการบริหารแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ปัจจัยการจัดการมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารแบบสมดุลอยู่ในระดับสูง (r =0.79) และสามารถพยากรณ์ต่อได้ว่าปัจจัยด้านการสั่งการและการควบคุมส่งผลต่อ
การบริหารแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ : ปัจจัยการจัดการ, การบริหารแบบสมดุล, วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
 

Abstract 
 Factors that affect the administration, the balance of private colleges in the Northeast purposes. 1) the 
management factors that affect the management of a balanced education colleges and private organizations in the 
Northeast, 2) to study the management of the balance of vocational organizations in the Northeast and 3) to create 
equations. forecasting, performance management, private vocational colleges. Population and sample the director or 
deputy director of the School of 108 people by questionnaire was used to collect information and take a questionnaire to 
test the confidence Cronbach, (1972) was equal to 0.964 statistics used. analysis were mean, standard deviation. And the 
correlation coefficient Pearson. The research found that  
 The result that the management factor of the five private vocational colleges found that in all aspects are very 
high. The planning is to operate the policy with clarity and can be practical. Organization Management provides an 
operational structure to be changed according to the situation accordingly. The arrangement of the workforce is assigned a 
guideline on how to align the personnel with the work that must be followed by the knowledge and ability of the order. 
The Chief of Knowledge Ability and be a good example of people in college.  The control has built-in quality assurance 
system to support external evaluation of the balanced management of private vocational colleges. 4. It finds that in every 
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aspect, it's a lot of money, budget is suitable for administration and budget for special events. Learners Entrepreneur 
Parents are engaged in the development of the curriculum. The internal management process is based on governance and 
learning and development, and it is encouraging personnel to learn how to use the technology, relationship of 
management factors affecting the balance management of private vocational colleges. Found that the management factor 
is correlated with a high-balance management (R = 0.79) and can predict that the risk and control factors affect the 
balanced management of a private vocational college statistically significant at .01 level. 
Keywords : Management Factors, Administration of Balance Scorecard, Vocational Colleges 
 
 

1. บทน า 
 การศึกษาเป็นพื้นฐานอันส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อ
น าไปสู่ความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขัน นโยบาย
การศึกษาที่พยายามส่งเสริมและมุ่งเน้นให้ทุกคนได้มีโอกาสในการ
ได้รับการศึกษา เพื่อเพ่ิมความรู้และทักษะส าหรับการประกอบอาชีพ 
และการน าไปสู่การสร้างคุณภาพท่ีสูงขึ้น  ตามนโยบายของรัฐบาลที่
มุ่งการพัฒนาประเทศให้ไปสู่สังคมเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ มุ่งสู่
กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นส าคัญ การผลิตและการพัฒนาก าลังคนที่มี
คุณภาพเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบาย ส าหรับการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้สามารถสร้างอาชีพและประกอบธุรกิจได้ก็คือการเรียนใน
ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาที่สังกัดอาชีวศึกษาจ าเป็นที่จะต้องจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542  เป็นการจัดการศึกษาซึ่ งเป็นทิศทางของ
กระบวนการจัดการศึกษาของชาติทุกระดับ ส าหรับเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้ ของผู้ เรี ยน  ผู้ที่ เกี่ ยวข้องที่ ถือว่าผู้ เรียนมี
ความส าคัญที่สุดเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สถานศึกษาจะต้อง
ค านึงถึงหลักที่ว่าผู้เรียนจะต้องมีความส าคัญที่สุด สามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ สถานศึกษาต้องด าเนินการ จัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  บูรณาการความรู้ต่างๆ ส่งเสริมให้
ผู้สอนจัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  (ส านักงานมาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ , 2552)  การศึกษาในกลุ่มอาชีวศึกษาเพื่อ
เป็นแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มแรงงานระดับกลาง ซึ่ง
หมายถึ งผู้ จบมั ธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึ กษาเข้ าสู่
ตลาดแรงงานซึ่งในแต่ละปีผู้ประกอบการมีความต้องการที่เพิ่มมาก
ขึ้นกับแรงงานกลุ่มนี้ และมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เป็นแหล่งที่มาที่ส าคัญของก าลังคนในการท างานระดับฝีมือ และ
ระดับช านาญการเฉพาทาง ความสัมฤทธิ์ทางผลเชิงปริมาณละ
ปริมาณของการจัดการอาชีวศึกษาส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิต
แรงงานด้วยเหตุผลของปัจจัยหลายประการ 
 จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษาปัจจัยการจัดการที่
ส่งผลต่อการบริหารงานแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการการบริหารแบบ
ส ม ดุ ล ข อ ง วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า เอ ก ช น ใน เข ต ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.2 เพื่อศึกษาการบริหารแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.3 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะการจัดการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร คือ ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 148 
แห่ง  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้การเปิดตารางส าเร็จรูป Krejcie & 
Morgan, (1970)  จ านวน 108  แห่ง 
 
3.2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสอบถามปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการบริหารแบบ
สมดุลวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่  
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน   
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบสมดุลของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 

โดยได้น าแบบสอบถามไปท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 ตั วอย่างและน าไปวิ เคราะห์หาค่ า ความเช่ือมั่ น 
Cronbach, (1972) ได้เท่ากับ 0.964 
 
3.3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ศึกษาปัจจัยการจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดคนเข้าท างาน 
การสั่งการและการควบคุม  การบริหารแบบสมดุลของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน สถิติที่ ใช้ คือ คะแนนเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)   
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 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการ และการ
บริหารแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  สถิติที่ใช้โดยการ
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Procut 
Moment Correlation Coefficient) 

 วิเคราะห์หาค่าพยากรณ์ของปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อ
การบริหารแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สถิติที่ใช้คือ 
ก ารวิ เค ราะห์ ก ารถด ถอยพ หุ คูณ แบ บ ป กติ  (All Multiple 
Regression Analysis) 

 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1. ปัจจัยการจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน มีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการวางแผน 

ด้านการวางแผน 
n=108 

ระดับ 
 S.D. 

1. การวางแผนการด าเนินงานตามนโยบายด้วยความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบตัิงานได้จริง 4.47 .554 มาก 
2. การปรับปรุงแผนการด าเนินอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย 4.36 .618 มาก 
3. มีการวางแผนส ารองเพื่อรองรับการด าเนินงานท่ีไม่เป็นตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 4.18 .628 มาก 
4. การวางแผนการด าเนินงานตามศกัยภาพความรู้ ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 4.40 .547 มาก 
5. การด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้อย่างครบถ้วน 4.28 .612 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.34 .489 มาก 

 
จากตารางที่ 1 ปัจจัยด้านการวางแผนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.34, S.D. = .489) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือมีการวางแผนการ
ด าเนินงานตามนโยบายด้วยความชัดเจนและสามารถน าไป
ปฏิบั ติ งานได้จริง ( = 4.47, S.D. = .554) รองลงมาคือ การ

วางแผนการด าเนินงานตามศักยภาพความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน (  = 4.40, S.D. = .547)  และการ
ปรับปรุ งแผนการด า เนิ นอย่ างสม่ า เสมอเพื่ อ ให้ ทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบาย  
( = 4.36, S.D. = .618)   

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการจัดการองคก์าร 

ด้านการจดัการองค์การ 
n=108 

ระดับ 
 S.D. 

1. การจัดโครงสร้างที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมร่วมกันของวิทยาลัย 4.24 .681 มาก 
2. การจัดโครงสร้างและหน่วยงานยอ่ยท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 
4.31 .606 มาก 

3. โครงสร้างของวิทยาลัยฯ ถูกออกแบบ และก ากับดูแลภายใต้ของฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

4.04 .715 มาก 

4. การจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานถกูจัดท าข้ึนตามหนา้ที่ ตามความรู้ 
ความสามารถของผู้ปฏบิัติงาน 

4.29 .567 มาก 

5. โครงสร้างการปฏบิัติงานมีการเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ให้เกดิความ
เหมาะสม 

4.34 .582 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.24 .488 มาก 
 จากตารางที่ 2 ปัจจัยด้านการจัดการองค์การของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก    (  = 4.24, S.D. 
= .488) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ ในระดับมากทุกข้อ คือ 
โครงสร้างการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ให้เกิด
ความเหมาะสม (  = 4.34, S.D. = .582) รองลงมาคือ การจัด

โครงสร้างและหน่วยงานย่อยที่ ชัดเจนและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร (  = 4.31, S.D. = .606)  และการจัด
โครงสร้างการปฏิบัติงานถูกจัดท าขึ้นต ามหน้าที่  ตามความรู้ 
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  (  = 4.29, S.D. = .567)   
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ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดา้นการจดัคนเข้าท างาน 

ด้านการจดัคนเข้าท างาน 
n=108 

ระดับ 
 S.D 

1. มีบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งซึง่เป็นคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของวิทยาลัยฯ 
ก าหนด 

4.34 .549 มาก 

2. บุคลากรมีความเข้าใจในนโยบายและมีความเช่ือมั่นในการบริหารงานของวิทยาลัยฯ 4.34 .582 มาก 
3. มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดบุคลากรใหต้รงกับงานท่ีต้องปฏิบตัิตามความรู้และ

ความสามารถ 
4.37 .575 มาก 

4. มีการวางแผนการฝึกอบรม การพฒันาและการส่งเสริมบคุลากรมีความก้าวหน้าอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

4.27 .608 มาก 

5. มีการระบบการจา่ยค่าตอบแทนและสวสัดิการที่ยุติธรรมและสามารถดึงดูดให้บุคลากรมี
ความจงรักภักด ี

4.28 .711 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.32 .497 มาก 
 จากตารางที่  3 ปัจจัยด้านการจัดคนเข้าท างานของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (  = 
4.32, S.D. = .497) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
คือมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดบุคลากรให้ตรงกับงานที่ต้อง
ปฏิบัติตามความรู้และความสามารถ (  = 4.37, S.D. = .575) 

รองลงมาคือบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ตรงกับ
ความต้องการของวิทยาลัยฯ ก าหนด (  = 4.34, S.D. = .549)  
และบุคลากรมีความเข้าใจในนโยบายและมีความเช่ือมั่นในการ
บริหารงานของวิทยาลัยฯ (  = 4.34, S.D. = .582)   

 
ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการสั่งการ 

ด้านการสั่งการ 
n=108 ระดับ 

 S.D  
1. หัวหน้างานมีทักษะการตัดสินใจในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีดีเยี่ยม 4.19 .560 มาก 
2. หัวหน้ามีทักษะในการโนม้น้าว กระตุ้นให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานท่ีมอบหมายให้

เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนดและปฏิบตัิงานด้วยความเตม็ใจ 
4.17 .543 มาก 

3. หัวหน้างานมีทักษะในการมอบหมายงานให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานอยา่งเหมาะสมกับ
ความรู้และความสามารถของแต่ละบุคคล 

4.20 .559 มาก 

4. หัวหน้ามีทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับการช้ีแจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน
ให้บุคลากรทราบอย่างเข้าใจและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.16 .538 มาก 

5. หัวหน้าเป็นผูม้ีความรู้ ความสามารถและเป็นตัวอย่างที่ดีของบุคลากรในวิทยาลัยฯ 4.25 .567 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.19 .497 มาก 

 จากตารางที่  4 ปัจจัยด้านการสั่ งการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.19, S.D. = 
.543) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ หัวหน้า
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและเป็นตัวอย่างที่ดีของบุคลากรใน
วิทยาลัยฯ (  = 4.25, S.D. = .567) รองลงมาคือหัวหน้างานมี

ทักษะในการมอบหมายงานให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
กับความรู้และความสามารถของแต่ละบุคคล (  = 4.20, S.D. = 
.559) และหัวหน้างานมีทักษะการตัดสินใจในการก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานท่ีดีเยี่ยม (  = 4.19, S.D. = .560)   

 
ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการการควบคุม 

ด้านการควบคมุ 
n=108 ระดับความคิดเห็น 

 S.D.  
1. มีการจัดท าระบบประกันคณุภาพภายในเพื่อรองรับการตรวจประเมนิจาก

ภายนอก 
4.53 .602 มากที่สุด 

2. การจัดท ามาตรฐานในการบริหารอย่างจริงจังและมีความเคร่งครัดในการน าไป
ด าเนินงาน 
 

4.45 .586 มาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
233ภาคบรรยาย



 
 

 

3. มีการจัดท าระบบประกันคณุภาพภายในเพื่อรองรับการตรวจประเมนิจาก
ภายนอก 

4.53 .602 มากที่สุด 

4. การจัดท ามาตรฐานในการบริหารอย่างจริงจังและมีความเคร่งครัดในการน าไป
ด าเนินงาน 

4.45 .586 มาก 

5. การจัดท าคูม่ือเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 

4.32 .694 มาก 

6. มีการจัดท าแผนการติดตาม ประเมินผลการปฏิบตัิงานของแต่ละฝ่ายอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

4.31 .621 มาก 

7. การลงมือแก้ไขหรือปรับปรุงทันทีเมื่อพบว่าผลการด าเนินงานไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ 

4.25 .585 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.37 .520 มาก 

 จากตารางที่  5 ปัจจัยด้านการควบคุมของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (  = 4.37, S.D. 
= .520) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการ
จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการตรวจประเมิน
จากภายนอก (  = 4.53, S.D. = .602) รองลงมาคือ การจัดท า

มาตรฐานในการบริหารอย่างจริงจังและมีความเคร่งครัดในการ
น าไปด าเนินงานอยู่ในระดับมาก (  = 4.45, S.D. = .586)  และ
การจัดท าคู่มือเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรได้
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (  = 4.32, 
S.D. = .694)   

 
4.2 ผลการวิเคราะห์การบริหารแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการเงิน 

ด้านการเงิน  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. งบประมาณมีความเหมาะสมกับการบรหิารงาน 4.01 .683 มาก 
2. หนว่ยงานย่อยได้รับการสนับสนุนด้านการเงนิอย่างต่อเนื่อง 3.94 .681 มาก 
3. มีงบประมาณส าหรบักิจกรรมพิเศษ 4.01 .683 มาก 
4. มีการขยายการลงทุนในกิจการ 3.77 .889 มาก 
5. มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3.50 1.072 ปานกลาง 

รวม 3.85 .646 มาก 

 จากตารางที่ 6 ด้านการเงินของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (  = 3.85, S.D. = .646) 
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก คืองบประมาณมีความ
เหมาะสมกับการบริหารงานและมีงบประมาณส าหรับกิจกรรม

พิเศษ (  = 4.01, S.D. = .683) รองลงมาคือหน่วยงานย่อยได้รับ
การสนับสนุนด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง (  = 3.94, S.D. = .681)  
และมีการขยายการลงทุนในกิจการ (  = 3.77, S.D. = .889)   

 
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านผู้เรียน ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง 
 

 จากตารางที่ 7 ด้านผู้เรียน ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก      
(  = 4.30, S.D. = .586) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  

(  = 4.57, S.D. = .683) รองลงมาคือคุณภาพของบัณฑิตเป็นที่
พึงพอใจของผู้ประกอบการ อยู่ในระดับมาก (  = 4.45, S.D. = 
.586)  และเน้นการสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก (  
= 4.42, S.D. = .533)   

ด้านผู้เรียน ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. สามารถเปิดหลักสูตรได้ครบตามจ านวนที่ได้รับการรับรอง 4.23 .678 มาก 
2. ได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4.12 .719 มาก 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งมีส่วนรว่มในการพัฒนาหลักสูตร 4.57 .550 มากที่สุด 
4. เนน้การสร้างให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ 4.42 .533 มาก 
5. คุณภาพของบณัฑิตเปน็ที่พึงพอใจของผู้ประกอบการ 4.45 .586 มาก 

รวม 4.30 .512 มาก 
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารภายใน 
ด้านกระบวนการบริหารภายใน  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบรหิารงาน 4.38 .638 มาก 
2.  การบริหารงานเกดิจากการมีสว่นร่วมของบุคลากร 4.30 .603 มาก 
3.  มีแผนก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 4.20 .666 มาก 
4.  มีการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือส าหรับการปฏิบตัิงาน 4.25 .565 มาก 
5.  มีการจัดสรรบคุลากรให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ี 4.35 .568 มาก 

รวม 4.32 .519 มาก 
 จากตารางที่  8 ด้านกระบวนการบริหารภายในของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (  = 
4.32, S.D. = .519) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
คือยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน (  = 4.38, S.D. = .638) 

รองลงมาคือ  มีการจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ 
(  = 4.35, S.D. = .568)   และ การบริหารงานเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร  (  = 4.30, S.D. = .603)   
 

 

ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 4.33 .595 มาก 
2. ส่งเสรมิให้บุคลากรเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี 4.36 .554 มาก 
3. บุคลากรมสี่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัย 4.16 .662 มาก 
4. มีแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมในการพัฒนาวิทยาลัย 4.26 .620 มาก 
5. ได้รับการยกย่องเกี่ยวกับการสร้างผลงาน 4.32 .460 มาก 

รวม 4.29 .503 มาก 
จากตารางที่  9 ด้ านการเรียนรู้และการพัฒนาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.29, S.D. = 
.503) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ส่งเสริม
ให้บุคลากรเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี (  = 4.36, S.D. = .554) 
รองลงมาคือ มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (  = 4.33, S.D. = 
.595) และได้รับการยกย่องเกี่ยวกับการสร้างผลงาน (  = 4.32, 
S.D. = .406)   
 

4.3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการ และการบริหารแบบ
สมดุลของอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการมี
ความสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับสูง (r = 0.79) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4.3.1 การวิเคราะห์การพยากรณ์การบริหารแบบสมดุลของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จากปัจจัยการจัดการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน 

ตารางท่ี 10 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ ของตัวแปรพยากรณ์ที่ใช้พยากรณ์การบริหารแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปัจจัยการจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig 

 B Std. Error Beta 
ค่าคงท่ี  .568 .280  2.024* .046 
การวางแผน .146 .091 .164 1.605 .112 
การจัดการองค์การ .073 .083 .081 .878 .382 
การจัดคนเข้าท างาน .110 .088 .125 1.243 .217 
การสั่งการ .328 .066 .372 4.933** .000 
การควบคุม .190 .071 .226 2.676** .009 
Adjusted  R2 = .608,  R2 = .627, R = .792,  F = 34.225 , Sig = .000 

*  มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ  .05 
 

**  มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01 

 ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์การบริหารแบบสมดุลของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จากปัจจัยการจัดการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากับ .792  ซ่ึงปัจจัยการจัดการทั้งหมดสามารถอธิบายการ
บริหารแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 60.8 (Adjusted  R2 = .608) 
ปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการบริหารแบบสมดุลของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน  
ด้าน 2 ด้าน ได้แก่ การสั่งการ และการควบคุม  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
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  = .568 + .146 (การวางแผน)+.073 (การจัดองค์การ)+.110 (การจัดคนเข้า

ท างาน)+.328(การสั่งการ)+.190(การควบคุม) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z = .164(การวางแผน)+.081(การจัดองค์การ)+.125(การจัดคนเข้าท างาน)+.372(

การสั่งการ)+.226(การควบคุม) 

 
5. สรุป 
 การศึกษาปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการบริหารแบบสมดุลของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ สรุป
ผลการวิจัยดังนี้ 
 ปัจจัยการจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 5 ด้าน พบว่าในทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก การวางแผนมีการด าเนินงานตามนโยบายด้วย
ความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง การจัดการองค์การ 
จัดให้มีโครงสร้างการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ให้
เกิดความเหมาะสม การจัดคนเข้าท างานมีการก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การจัดบุ คลากรให้ ตรงกับงานที่ ต้ องปฏิ บั ติ ตามความรู้ และ
ความสามารถการสั่งการ หัวหน้าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ
เป็นตัวอย่างที่ดีของบุคลากรในวิทยาลัยฯ การควบคุมมีการจัดท า
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการตรวจประเมินจาก
ภายนอก 
 การบริหารแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 4 ด้าน 
พบว่าในทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ การเงินมีงบประมาณมีความ
เหมาะสมกับการบริหารงานและมีงบประมาณส าหรับกิจกรรมพิเศษ 
ผู้เรียน ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการบริหารภายในมีการยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และการเรียนรู้และการพัฒนาคือมีการส่งเสริมให้
บุคลากรเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี 
 จากศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการ
บริหารแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ปัจจัยการ
จัดการมีความสัมพันธ์กับการบริหารแบบสมดุลอยู่ในระดับสูง (r 
=0.79) และสามารถพยากรณ์ต่อได้ว่าปัจจัยด้านการสั่งการและการ
ควบคุมส่งผลต่อการบริหารแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .016. 
 
6. การอภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการบริหารแบบสมดุล
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถ
อภิปรายได้ดังนี้ 
 ปัจจัยการจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 5 ด้าน พบว่า
ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก  การวางแผนมีการด าเนินงานตาม
นโยบายด้วยความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง 
แผนงานที่ดีจะช่วยให้สามารถด าเนินได้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็วและช่วยลดความผิดพลาด ซึ่งมีความสอดคล้องกับ อภิมณีณ์  
ปวรัชพิสิษฐ์. 2557 ท่ีอธิบายว่า การวางแผนคือความสามารถในการ
ใช้เทคนิคเพื่ อก าหนดขอบเขตการปฏิบัติ งาน มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จตามที่ต้องการและสามารถป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ การจัดการองค์การ จัดให้มีโครงสร้างการ

ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ให้เกิดความเหมาะสม 
จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถและทราบ
ขอบเขตของความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ Robbins; & Coulter. 1999 ที่อธิบายว่าการจัดการ
องค์การเป็นกระบวนการในการสร้างโครงสร้างเพื่อช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้มีระเบียบแบบแผนและสอดคล้องกับ Certo; & 
Certo. 2006 อธิบายว่าการจัดการองค์การเป็ นการก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ. 2553)  การจัดคน
เข้าท างานมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดบุคลากรให้ตรงกับงานที่
ต้องปฏิบัติตามความรู้และความสามารถ ซึ่งเป็นภาระกิจของ
ผู้บริหารในการจัดหาทรัพยากรบุคคลเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดความราบรื่นและสามารถเป็นไปเป้าหมาย จึงจ าเป็นต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับ สมคิด บาง
โม. 2558 ที่อธิบายว่าคนเป็นบุคคลที่ส าคัญหากไม่มีคนหรือคนไม่มี
คุณภาพย่อมท าให้การบรรลุในเป้าหมายเป็นไปได้ยาก  สอดคล้อง
กับ Nigro. 1978 ที่อธิบายว่า การจัดคนเข้าท างานเป็นศิลปะในการ
แสวงหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาท างานเพื่อมอบหมายงาน โดย
ค านึงถึงประสิทธิภาพขององค์กรมากที่สุด การสั่งการ หัวหน้าเป็นผู้
มีความรู้ ความสามารถและเป็นตัวอย่างที่ดีของบุคลากรในวิทยาลัย
ฯ กิจกรรมต่างๆ จะสามารถด าเนินการได้จ าเป็นต้องอาศัยบุคคลที่
เป็นหัวหน้าด าเนินการสั่งหรือจูงใจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้
ด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สาคร สุขศรีวงศ์. 2551 ท่ีอธิบายว่า การใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหารใน
การจูงใจให้พนักงานสามารถท างานของตนได้อย่างเต็มที่  เพื่อ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด สอดคล้องกับ Kijai. 1987 ที่
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของสถานศึกษาที่ มีประสิทฺธิผลจาก
ปัจจัยพื้นฐาน 5 ประการ พบว่าความเป็นผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษามากกว่า
ปัจจัยอื่นๆ การควบคุมมีการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
รองรับการตรวจประเมินจากภายนอกเป็นความต้องการที่จะสร้าง
มาตรฐานในการจัดการให้เป็นตามแผนงาน จึงมีกระบวนการติดตาม 
ประเมินและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไมม่ี
ผิดพลาดหรือหากผิดพลาดจะได้แก้ไขทันท่วงทีมีความสอดคล้องกับ 
สาคร  สุขศรีวงศ์ (2550) ที่อธิบายว่าควรมีการติดตามตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดและมีความสอดคล้องกับ 
วรพิชญ์  ลิขิตายน (2560) ที่ได้ท าการศึกษาการวางรูปแบบท างาน 
มีคู่มือในการปฏิบัติงานย่อมท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไปใน
แนวทางเดียวกัน ปัญหาที่ เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขในทิศทาง
เดียวกัน และยังสามารถลดความขัดแย้งท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 
 การบริหารแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 4 
ด้าน พบว่าในทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ การเงินมีงบประมาณมี
ความเหมาะสมกับการบริหารงานและมีงบประมาณส าหรับกิจกรรม
พิเศษ ผู้เรียน ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการบริหารภายในมีการยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และการเรียนรู้และการพัฒนาคือมี
การส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี มีความสอดคล้องกับ   

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
236ภาคบรรยาย



 
 

 

สุนันทา  สังขทัศน์. 2556 ท่ีได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้
แน วคิ ด  Balanced Scorecard (BSC) พบว่ า  มิ ติ ผู้ เรี ยน  เป็ น
องค์ประกอบท่ีมีความส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก
อันดับหนึ่งนโยบายการศึกษาของรัฐที่ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษา  มิติด้านกระบวนการภายใน เป็นองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมากอันดับสอง 
พบว่าปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วยนโยบายการพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการตอบสนองความต้องการทุก
สาขาวิชาชีพ  ผลผลิต  มิ ติ ด้ านการเงิน  พบว่าปั จจั ยน า เข้ า
ประกอบด้วย ผู้เรียนเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ตามจ านวนที่ต้องการ มีนโนบายด้าน
งบประมาณและการสนับสนุนจากภาครัฐ มีความพร้อมในเครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ผลผลิตประกอบด้วย งบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับแผนปฏิบัติการประจ าปี และงบประมาณ
ได้รับเพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และมิติด้านการ
เรียนรู้และการเติบโต พบว่า ปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วยการ
เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของสังคม และนโยบายของรัฐ
ในการสนับสนุนเรื่องการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
เรี ยน รู้ มี คณ ะกรรมการในการบริห ารวิทยาลั ยที่ มี ค วาม รู้
ความสามารถ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถเลือกสรรให้
ตรงความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับงาน 
 จากศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการ
บริหารแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ปัจจัยการ
จัดการมีความสัมพันธ์กับการบริหารแบบสมดุลอยู่ในระดับสูง ( r 
=0.79) และสามารถพยากรณ์ต่อได้ว่าปัจจัยด้านการสั่งการและการ
ควบคุมส่งผลต่อการบริหารแบบสมดุลของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับภานุมาศ  จินารัตน์ ; และ อุทัย  
ภิรมย์รื่น (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเพื่ อเตรียมทักษะพร้อมท างานสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการบริหารจัดการมีองค์ประกอบส าคัญ
คือ ภาวะผู้น าวิชาการฝ่ายบริหาร การพัฒนาครูมืออาชีพ และการ
บริหารจัดการทั่วไป สามารถน าไปพยากรณ์รูปแบบการพัฒนาการ
บริหารจัดการร่วมกับองค์ประกอบทักษะพร้อมท างาน และ
องค์ประกอบคุณลักษณะอาชีวศึกษาเอกชนได้สมการมาตรฐาน มี
อิทธิพลการท านายได้ร้อยละ 80.8 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือควรมีการ
ส่งเสริมให้มีผู้น าในการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และใน
การวิจัยครั้งถัดไปจะมีการน าตัวแปรอื่นๆ เข้ามาวิเคราะห์เพิ่มเติม
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการวิทยาลัย
อาชีวศึกษา 
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รัตนโกสินทร์ตอนต้น มีการซื อขายผ่านเรือ เนื่องจากคลองบางน้อยเป็นเส้นทางผ่านสายหลักที่เช่ือมไปยังจังหวัดต่างๆ  แต่เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมเป็นทางบก จึงส่งผลให้ตลาดคลองบางน้อยก็เริ่มซบเซาลงไม่ครึกครื นดังเช่นอดีต ต่อมาเทศบาลต้าบล
กระดังงาร่วมกับชุมชน เพื่อที่จะส่งเสริมให้ตลาดน ้าบางน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  

งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์ในศึกษาพื นที่ท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชน
ตลาดน ้าคลองบางน้อย อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้วิธีการส้ารวจลักษณะทางกายภาพของพื นที่ การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการ
รับฟังความคิดเห็นและความต้องการจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาเป็นข้อมูลการส้ารวจมาวิเคราะห์หาแนวทางการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน ้าคลองบางน้อย ผลการศึกษาพบว่าชุมชนตลาดน ้าคลองบางน้อยมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากชุมชมตลาดน ้าคลองบางน้อยมีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติที่สืบทอดมาอย่าง
ยาวนาน ผู้วิจัยจึงท้าการเสนอแนะการปรับปรุงพื นที่ชุมชน การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน
ริมน ้าไว้ได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
ค้าส้าคัญ : ส่งเสริมการท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ชุมชมตลาดน ้าคลองบางน้อย 
 

Abstract 
 

Klong Bang Noi Floating Market Community used to be the trade center in the past with Chinese Community 
that immigrated during early Rattanakosin period. They had bought and sold products by boats as Bang Noi Canal is 
part of the main transport routes that connects to other provinces, but later changed to road transport networks. 
Consequently, Klong Bang Noi Floating Market’s economy was sluggish that faded away from people’s perception, and 
then Kradangnga Municipal District was working with local people in this community for promoting Klong Bang Noi 
Floating Market as a cultural tourist attraction and for sustainable conservation. 

This research has an objective to study tourist areas that have potential in community location and guidelines 
to promote cultural tourism at Klong Bang Noi Floating Market Community, Bang Khonthi District, Samut Songkhram 
Province. The research had analyzed the physical attributes of the areas through in-depth interviews to know the 
opinions of local people and the requirements from government agencies. Thus, the data from the survey is analyze as 
guidelines for findings to promote cultural tourism at Klong Bang Noi Floating Market Community. The result of this 
research found that Klong Bang Noi Floating Market Community has a tourist attraction that has potential for promoting 
cultural tourism because Klong Bang Noi Floating Market Community has its identity, culture, tradition, and folkways 
that were inherited for a long period of time. The researcher suggests to develop the community areas through 
promoting tourist attractions and launch different activities in the community that are related to folkways, tradition, and 
culture. Finally, the guidelines to promote cultural tourism that preserved the cultural identity of the waterfront 
community are suitable and promoted sustainable conservation tourism.    
Keywords : promote tourism, cultural tourism, Klong Bang Noi Floating Market Community 
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1. บทน้า 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่ งก้าลังส้าคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั งทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  และอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวยังเป็นอุตสาหกรรมที่ท้ารายได้ที่ส้าคัญให้ประเทศในล้าดับ
ต้นๆ โดยเฉพาะการน้าเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในระบบ
เศรษฐกิของประเทศ [1] ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย เช่น ที่พักแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้าน
จ้าหน่ายของฝากของที่ระลึก และการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและ
ชุมชน  

ในปัจจุบันการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
ตลาดโลกให้ความส้าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการ
น้าเอาวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในสินค้าและบริการเพื่อสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งเป็นการสร้างจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยว ที่มีความสนใจเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี มรดกทาง
ประวัติศาสตร์ งานสถาปัตยกรรม ศิลปะ ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นนั นๆ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน ้ามา
อย่างยาวนาน เนื่องจาก เมืองสมุทรสงคราม หรือ เมืองแม่กลอง 
เป็นพื นที่ ชุ่มน ้า มีคลอง 356 คลอง และยังมีเมืองเส้นทางน ้าอีก
มากมาย จนถือได้ว่าเป็น “เวนิสตะวันออกแห่งที่ 3” ท้าให้มีการตั ง
ถิ่นฐานอยู่ริมแม่น ้า ก่อให้เกิดวิถีความเช่ือ การประกอบอาชีพ อัน
สะท้อนออกมาในรูปของชุมชนริมน ้า การคมนาคม และประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับสายน ้า จนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าวิถีและ
ประเพณีต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่สายน ้าตัดกันจะ
เป็นศูนย์กลางค้าขายในสมัยก่อน มีตลาดน ้า เรือนแพ และเรือนแถว
ท้าการค้า อยู่บริเวณปากคลอง เช่น คลองบางน้อย คลองบางนก
แขวก คลองอัมพวา เป็นต้น [2] 

ชุมชนตลาดน ้ าคลองบางน้ อย  อ้ า เภอบางคนที  จั งหวัด
สมุทรสงคราม ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้า 
เนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านสายหลักที่เช่ือมไปยังจังหวัดต่างๆ ซึ่งมีทั ง
เรือเล็กเรือใหญ่มาจอดเทียบท่าหรือเท้งมาซื อขายและแลกเปลี่ยน
สินค้า แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตกับสายน ้าในอดีตของชาวคลองบาง
น้อยที่มี เคยความเจริญรุ่ งเรืองได้อย่างชัดเจน แต่ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการคมนาคมเป็นทางบก ตลาดคลองบางน้อยก็
เริ่มซบเซาลง ต่อมาเทศบาลต้าบลกระดังงาร่วมกับชุมชน ได้มีการ
ส่งเสริมให้ตลาดน ้าบางน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้ตลาดน ้าบางน้อยกลับมามี
ชีวิตชีวาอีกครั ง และให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสถึงวิถีชีวิตของ
ชุมชนคลองบางน้อยมากยิ่งขึ น งานวิจัยนี ท้าศึกษาพื นที่ท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน ้าไว้
ได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนตลาด

น ้าคลองบางน้อย อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. เพื่อเสนอแนวทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนตลาดน ้า

คลองบางน้อย อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตเชิงพื นที่ 

บริเวณตลาดน ้าบางน้อย เขตเทศบาลต้าบลกระดังงา อ้าเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีขอบเขตดังนี  

ทิศเหนือ   จรดกับ  วัดไทร 
ทิศตะวันออก  จรดกับ คลองบางน้อย 
ทิศใต้  จรดกับ  วัดเกาะแก้ว 
ทิศตะวันตก จรดกับ วัดเกาะใหญ่ 
 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาวิจัยโครงการ แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน ้าคลองบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม ใน
ภาพรวมของการก้าหนดระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ที่น้ามาใช้
ในการศึกษาครั งนี ผู้วิจัยได้ก้าหนดระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิง
ส้ า ร ว จ  (Survey Research) แ ล ะ  ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 
(Qualitative Research) มาใช้ในการด้าเนินการศึกษาโดยสรุป
ดังต่อไปนี   
4.1 การวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research)  

ผู้วิจัยใช้กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
บทความ และรายงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องของการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน ้า
บางน้อย และใช้วิธีการลงพื นที่ส้ารวจจริง โดยการบันทึกภาพและ
การสังเกตการณ์ เพื่อเก็บข้อมูลด้านกายภาพของพื นที่ วิถีชีวิต การมี
ส่วนร่วมของชุมชน และสิ่งอ้านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ผู้วิจัยใช้กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
โดยมี การออกแบบโครงสร้างค้ าถามที่ ส ามารถ น้ าไป ใช้ใน
กระบวนการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง (Guide Interview) ซึ่งเป็น
แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีการก้าหนดโครงสร้างของข้อค้าถามที่มีความ
ชัดเจนตายตัว แต่เพียงมีการก้าหนดแนวข้อค้าถามแบบเปิดกว้าง 
หรือเป็นการใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด  ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ที่มี
ความรู้และความเช่ียวชาญในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนของตลาดน ้าบางน้อย คือ 1. หน่วยงานภาครัฐและ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเทศบาลต้าบลกระดังงา 2. เจ้าอาวาสวัดที่อยู่
ในเขตพื นที่ท่ีวิจัยทั ง 3 วัด คือ วัดเกาะแก้ว วัดเกาะใหญ่ และวัดไทร 
3. ผู้น้าชุมชน 4. เจ้าของร้านค้าในตลาดน ้าคลองบางน้อย รวมทั งสิ น 
50 คน โดยกระบวนวิธีการวิจัยในลักษณะนี จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ความรู้และความช้านาญหรือมีความผู้เชี่ยวชาญสามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือทรรศนะได้อย่างหลากหลายในทุกแง่มุม 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
239ภาคบรรยาย



 

5. วิธีด้าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาทฤษฏี ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2. ทบทวนเอกสารจากหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ภาพถ่ายทางอากาศ ลักษณะทางกายภาพ โดยมี
แหล่งที่มาดังนี  

2.1 เทศบาลต้าบลกระดังงา อ้าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม 

2.2 กรมโยธาการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
3. การส้ารวจพื นที่  จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม สังเกต และ

สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
4. วิเคราะห์ กิจกรรม และพฤติกรรมการใช้พื นที่ที่มีศักยภาพ

ในชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
5. ศึกษาทัศนคติและรับฟังความคิดเห็นและความต้องการจาก

ประชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและน้าผลที่ได้มาปรับปรุงการ
วิเคราะห์และคัดเลือกพื นที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ น 

6. ส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั งวิเคราะหร์ายละเอียด
ของพื นทีท่่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

7. น้าผลมาการวิเคราะห์ที่ได้มาก้าหนดแนวทางในการพัฒนา
พื นทีท่่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

8. ออกแบบแนวความคิดในการปรับปรุงภูมิทัศน์พื นทีท่่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  

9. สรุปแนวทางการปรับปรุงพื นที่ชุมชน การส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
6. ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
บทความ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยใช้วิธีการลงพื นที่ส้ารวจจริง โดยการบันทึกภาพและ
การสังเกตการณ์ เพื่อเก็บข้อมูลด้านกายภาพของพื นที่ท่องเที่ยว 
ประเพณี วิถีชีวิต และสิ่งอ้านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
ร่วมกับการใช้กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
โดยมี การออกแบบโครงสร้างค้ าถามที่ ส ามารถน้ าไป ใช้ใน
กระบวนการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Guide Interview) บุคคล
ที่เป็นผู้ที่มีความรู้และความเช่ียวชาญในเรื่องการใช้พื นที่เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนและแผนการพัฒนา
เพื่อการท่องเที่ยวของตลาดน ้าบางน้อย เช่น เทศบาล เจ้าอาวาส 
และผู้น้าชุมชน เป็นต้น  
6.1 ประวัติชุมชนตลาดน ้าบางน้อย   

ในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา มีการตั งถิ่นฐานแบบชุมชนเกษตรใน
คลองบางน้อย โดยมีหลักฐานการสร้างวัดต่างๆ ที่อยู่ในคลอง เช่น 
วัดไทร (พ.ศ.2023) วัดบางน้อย (พ.ศ.2215) วัดเกาะใหญ่ (พ.ศ.
2285) วัดเกาะแก้ว (พ.ศ.2300) และ วัดปากง่าม (พ.ศ. 2305)      

ต่อมา เมื่อราว พ.ศ. 2310 หลังจากที่พม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตก 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้รวบรวมพลพรรคมาตั งเป็น

กองทหารรักษาค่าย เรียกว่า คลองจีนบางกุ้ง ตั งอยู่ที่ต้าบลบางกุ้ง 
อ้าเภอบางคนที ริมแม่น ้าแม่กลองตะวันตก ซึ่งค่ายบางกุ้งอยู่ตรงข้าม
กับวัดบางพลับ เดิมทีเรียก “บ้านพักทัพ” นานมาเสียงเลื่อน
กลายเป็น “บางพลับ” นอกจากเป็นที่พักทัพแล้วยังเป็นสมรภูมิด้วย 
ชุมชนชนวัดเกาะแก้วที่ตั งอยู่คลองบางน้อยนั นอยู่ใกล้กับบริเวณวัด
บางพลับจึงเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีกองทัพพม่าตั งอยู่  ชาวมอญในสมัย
นั นท่ีอพยพมาในช่วงศึกสงครามได้หนีมาตั งถิ่นฐานอยู่ในชุมชน  

ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุมชนในคลองบางน้อยมี
ประชากรอยู่อาศัยมากขึ น ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ที่มาอาศัยบริเวณนี 
เป็นคนจีนจากมณทลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี และมณฑลซัวเถาที่
อพยพเข้ามาตั งฐาน และเนื่องด้วยคลองบางน้อยเป็นคลองที่
เช่ือมต่อกับแม่น ้าแม่กลองจึงท้าให้เกิดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
สินค้า คือ “ตลาดน ้าบางน้อย” มีช่ือเดิม ว่า “ปากคลองบางน้อย” 
เป็นนัดน ้าและนัดบก และเป็นนัดน ้าตาลขนาดใหญ่ โดยมีเรือจาก
กรุงเทพฯ เข้ามาซื อไปขายอีกที นอกจากนี เรือนไม้ตลอดสองฝั่ง
คลองบางน้อยเป็นร้านค้าขายของต่างๆ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการคมนาคมเป็นทางบก ตลาดคลองบางน้อยก็เริ่มซบเซาลง
ไม่ครึกครื นดังเช่นอดีต 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2551 เทศบาลต้าบลกระดังงาร่วมกับชุมชน ได้มี
การรื อฟ้ืนอดีตของตลาดน ้าบางน้อย ให้กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิม
อีกครั ง โดยการส่งเสริมให้ตลาดน ้าบางน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและมีนโยบายการส่งเสริมอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้คน
รุ่นหลัง ได้มีโอกาสสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชุมชนริมฝั่งคลองบางน้อย
มากขึ น 

 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที1่ ตลาดน ้าคลองบางน้อยในอดีต 
แหล่งที่มา : เทศบาลต้าบลกระดังงา, 2562 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที2่ ตลาดน ้าคลองบางน้อยในปัจจุบัน 

 
6.2 แหล่งท่องเท่ียวที่มีศักยภาพในชุมชนคลาดน ้าบางน้อย 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทีม่ีความส้าคญัในชุมชนตลาดน ้า
บางน้อย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี  
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6.2.1 ศาสนสถาน 
1) วัดเกาะแก้ว 

วัดเกาะแก้วสร้างขึ นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อ
ปี พ.ศ.2285 ในขณะนั นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กู้เอกราชใน
ศึกค่ายบางกุ้ง โดยพม่าได้ยกทัพมาทางราชบุรี ล่องเรือตามล้าน ้าแม่
กลอง และมาตั งค่ายที่บ้านพักทัพและบริเวณชุมชนวัดเกาะแก้วที่
ตั งอยู่ปากคลองบางน้อยในสมัยนั น ซึ่งหลักฐานที่ส้าคัญของการตั ง
ถิ่นฐาน คือ ชาวมอญที่มาอยู่ในชุมชนคลองบางน้อยได้มีสร้างเสา
กินรี 3 ต้น ที่สร้างไว้ในวัดเกาะแก้ว โดยตัวกินรีเป็นเนื อส้าริดและ
เสาเป็นไม้ที่มีความเหนียวและทน ซึ่งปัจจุบันเสากินรีเหลือเพียงหนึ่ง
ต้น เนื่องจากสภาพของเสากินรีทรุดโทรมไปตามกาลเวลา [3] 

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิและสิ่งส้าคัญที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของวัด  
1. พระประธานในพระอุโบสถสร้างด้วยศิลาแลง  ปาง

มารวิชัย มีอายุมากกว่า 200 ปี  
2. หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อตะเครา หลวง

พ่อโสธร ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อสามพี่น้อง”  
3. รูปหลวงพ่อรุ่ง อดีตเจ้าอาวาส  
4. หงส์ไม้แกะสลักประดับอยู่บนเสาไม้ตั งสูงตระหง่าน

อยู่บริเวณหน้าวัดหงส์นี  ชาวบ้านมักเรียกว่า “หงสาวดี” มีอายุกว่า 
200 ปี 

5. ตู้พระไตรปิฎกไม้ลงลักษณ์ปิดทองบรรจุหนังสือใบ
ลานและหนังสือใบข่อย สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  
 

 
 
 
 

 
รูปที3่ วัดเกาะแก้ว 

2) วัดเกาะใหญ่ 
วัดเกาะใหญ่สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเมื่อปี 

พ.ศ.2285  
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิและสิ่งส้าคัญที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของวัด 

1. พระใหญ่   
2. พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปั้นปาง

สมาธิ พร้อมด้วยพระอัครสาวก แกะสลักจากศิลาแดงของโบราณคู่
มากับวัด ประตูด้านหน้าอุโบสถ 3 ประตู ด้านหลัง 2 ประตู ท้าด้วย
ไม้สัก 

3. มีเจดีย์ 4 มุมของอุโบสถ 
4. หอระฆังโบราณ หลังคา 2 ชั น ประดับกระจกส ี

 
 
 
 
 

 
รูปที ่4 วัดเกาะใหญ ่

 3) วัดไทร 
วัดไทรสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ.2023 
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิและสิ่งส้าคัญที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของวัด  

1. อุโบสถ ทรงไทย หน้าต่าง และประตูไม้สัก 
แกะสลักลวดลายสวยงาม ประตูหน้าแกะสลักภาพพุทธประวัติ มี
ระฆังแขวนด้านข้างอุโบสถฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งมีพระระเบียง 18 องค์ 

2. กุฏิทรงไทย  
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5 วัดไทร 
6.2.2 พิพิธภัณฑ ์
1) พิพิธภัณฑ์เรือใต้โบสถ ์

พิพิธภัณฑ์ใต้เรือโบสถ์ตั งอยู่ที่วัดไทร ซึ่งจัดแสดง
พระไตรปิฎกของเก่า เป็นคัมภีร์ใบลานจารึกด้วยอักษรขอมแต่ไม่
เสร็จสมบูรณ์ เสร็จสมบูรณ์เฉพาะอักษรไทยท่ีสร้างขึ นใหม่ 

2) พิพิธภัณฑ์ตั งเซยีมฮะ 
เดิมพิพิธภัณฑ์แห่งนี เคยเป็นร้านค้าขายเฟอร์นิเจอร์

มาก่อน ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.2528 เริ่มมีกลุ่มเรือประดาน ้ามาหา
โบราณวัตถุที่อยู่ใต้ตามแม่น ้าแม่กลองและแม่น ้าใกล้เคียง เพื่อน้าไป
ขายให้กับพ่อค้าที่มาจากกรุงเทพฯ โบราณวัตถุส่วนมากเป็น
เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในครัวเรือนสมัยโบราณตั งแต่สมัยทวารวดี สมัย
สุโขทัย สมัยอยุธยาและสมัยรตันโกสนิทร์ตอนต้น เมื่อเห็นดังนั น คุณ
ธวัชชัย จึงมีแนวคิดที่จะเก็บสะสมและรักษาโบราณวัตถุไว้และได้มี
การซื อเพื่อเก็บรักษา จนท้าให้มีวัตถุโบราณจ้านวนมากและมี
มากกว่า 4,000 ชิ น   

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6 พิพิธภัณฑ์ตั งเซียมฮะ 
 

6.2.3 วิถีชีวิตชุมชน 
ตลาดน ้าบางน้อย อยู่บริเวณบริเวณปากคลองบางน้อย 

เรือนไม้ตั งอยู่ริมสองฝั่งคลองบางน้อย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน
พาณิชกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ร้านขายของ ร้านขายอาหาร ร้านขายยา 
เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ของที่ขายในตลาดเป็นของที่ไปรับอิทธิพลมา
จากชาวจีนและผลิตภัณ์จากท้องถิ่น เช่น โรตีแต้จิ๋ว ยาจีน ข้าวผัด
ปลาทูโบราณ ส้มโอ มะพร้าว น ้าตาลสด เป็นต้น 
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รูปทึ ่7 ตลาดน ้าบางน้อย 
 

6.3 กิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม 
6.3.1 วันสงกรานต์ 
ในสมัยก่อนนั นประเพณีสงกรานต์คนในชุมชนเรียกประเพณีนี 

ว่า กุดสงกรานต์ ช่วงกลางเดือนเมษายน ซึ่งในสมัยก่อนถือเป็นวัน
ขึ นปีใหม่หรือเป็นการส่งท้ายปีเก่า มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรดน ้า
ด้าหัวผู้สูงอายุ การประกวดก่อเจดีย์ทราย และการประกวดเต้นร้าวง 
เป็นต้น 
 6.3.2 แข่งเรือ 
 การแข่งเรือเป็นการละเล่นในยามน ้าหลากที่สืบทอดมาตั งแต่
สมัยโบราณ ซึ่งมักจะละเล่นกันในช่วงของการท้าบุญในประเพณีต่าง 
ๆ ในการแข่งเรือของชุมชนคลองบางน้อยนั นจะมีการแข่งโดยใช้เรือ
ยาว เรือบด เรือกระทะ เป็นต้น 
 
 
 
 

 
รูปที ่8 ประเพณีแข่งเรือ 

 
6.3.3 วันลอยกระทง 
เทศกาลงานลอยกระทงที่วัด มีลอยกระทงสาย เป็นการเอากาบ

กล้วยตัดมาประมาณคืบหนึ่งแล้วปักธูปชุบน ้ามันเพื่อจุดให้ความ
สว่างแก่กระทง การปักเทียนเพ่ือท้าให้โคมลอยเป็นสายตามแม่น ้าล้า
คลอง ใช้กาบมะพร้าวหรือต้นกล้วยที่มีจ้านวนมาก เพื่อการลอยกัน
ไปเป็นแถว ๆ ท้าให้แม่น ้าเต็มไปด้วยแสงไฟของกระทง 

 
 
 
 

 
 

รูปที ่9 ประเพณลีอยกระทง 
 6.3.4 วันเข้าพรรษา 

วันเข้าพรรษามีการจัดประเพณีการหล่อเทียนพรรษาของชุมชน 
เพื่อน้ามาถายให้แก่วัดต่าง ๆ ในชุมชน ได้แก่ วัดบางคนที วัดเกาะ
ใหญ่ วัดเกาะแก้ว และวัดไทร ในการแห่เทียนพรรษานั นเป็นการแห่
เทียนพรรษาทางเรือ ที่แบ่งตามหมู่ชุมชนร่วมกันแห่เทียนและต้นเงิน
มาถวายให้กับวัด ซึ่งประเพณีมีความสืบทอดมายาวนานจนถึง
ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่10 ประเพณีวันเข้าพรรษา 
 

6.4 ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน   
จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้พื นที่ชุมชนตลาดน ้าบางน้อย คือ ผู้น้า

ชุมชน เจ้าอาวาสวัด ผู้ค้าขาย และชาวบ้านในพื นที่ชุมชนตลาดน ้า
บางน้อย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ใช้
กระบวนการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Guide Interview) ผู้วิจัย
ได้น้าบทสัมภาษณ์มาสรุปเป็นแต่ละประเด็น ดังนี  

6.4.1 จุดเด่นและเอกลักษณ์ของตลาดน ้าบางน้อย 
1)  ชุมชนคลองบางน้อยและตลาดน ้าบางน้อยมีวิถี

ชีวิตที่เรียบง่าย 
2)  สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่น้ามาขาย เป็นของพื นที่

โดยตรงซึ่งมีความสดใหม่อยู่เสมอ ทั งนี ยังมีราคาที่ถูกว่าที่อ่ืน 
3)  ภูมิทัศน์ของชุมชนตลาดน ้าบางน้อย มีความร่ม

รื่นและเงียบสงบ 
 

6.4.1 ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของตลาด
น ้าบางน้อย 

1) ต ล าด น ้ า บ า งน้ อ ย ยั ง ไม่ เป็ น ที่ รู้ จั ก ข อ ง
นักท่องเที่ยว 

2) ป้ายบอกทางของการเข้าถึงของตลาดน ้าบาง
น้อยไม่ชัดเจน 

3) อัตลักษณ์ของตลาดน ้ าบางน้อยไม่มีความ
ชัดเจนเท่าท่ีควร  

4) ลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ นภายในตลาดน ้าบาง
น้อยเป็นเพียงแค่การซื อขาย และกิจการที่พัก ลักษณะของกิจกกรม
ทีเ่กิดขึ นในตลาดน ้าบางน้อยไม่มีความโดดเด่น 

6.4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกันแนวทางการพัฒนาตลาดน ้าบาง
น้อย  

1)  ป้ายบอกทางการเข้าถึงตลาดน ้าบางน้อย  
2) การพัฒนาตลาดน ้าบางน้อยในส่วนของฝั่งวัดเกาะ

ใหญ่ เนื่องจากกิจกรรมในส่วนนี  
3) แผนที่ที่แสดงพื นที่กิจกรรมในส่วนต่างๆ ของพื นที่

ตลาดน ้าบางน้อยนั นไม่มีความชัดเจน  
4) การสร้างตลาดน ้าให้มกีิจกรรมเพิ่มขึ นในช่วงกลางคืน 

6.4.3 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นทั่วไป 
1) ควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการ

ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมทั งทางหน่วยงานของภาครัฐและคนใน
พื นที่ชุมชนคลองบางน้อย 

2) พื นที่สุขาภิบาลของตลาดน ้าบางน้อยนั นไม่มีป้าย
บอกท่ีชัดเจน ควรมีการจัดแสดงป้ายบอกของส่วนนี ที่ชัดเจน 
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3) การสร้างพื นที่พาณิชยกรรมในส่วนของตลาดน ้าบาง
น้อยทางฝั่งวัดเกาะใหญ่ เนื่องจากพื นที่ส่วนนี ไม่ มีกิจกรรมทาง  
พาณิชยกรรมที่ชัดเจน 

 
7. สรุปผลการวิจัย 

7.1 การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชน
ตลาดน ้าคลองบางน้อย อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

จากการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากการ
ส้ารวจและประเมินแบบสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าชุมชนตลาดน ้าบาง
น้อยมีความแตกต่างจากชุมชนอื่น เนื่องจากชุมชนตลาดน ้าคลองบาง
น้อยเป็นชุมชนชาวจีนที่มีความเก่าแก่ เป็นศูนย์กลางทางการค้าแห่ง
หนึ่งที่มีความส้าคัญในลุ่มแม่น ้าแม่กลอง และยังเป็นสถานที่ที่มี
คุณค่าด้านประวัติศาตร์ของชาติอีกด้วย ท้าให้ชุมชนตลาดน ้าบาง
น้อยแหล่งทรัพยาการทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั ง ประเพณี 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่ตั งแต่อดีจนถึงปัจจุบัน โดยมี
ศักยภาพทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน เช่น แข่งเรือบด แข่ง
เรือกระทะ กระทงสาย แห่เทียนทางเรือในวันเข้าพรรษา เป็นต้น 

7.2 เสนอแนวทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนตลาดน ้า
คลองบางน้อย อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

จากผลการส้ารวจและประเมินแบบสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าชุมชน
ตลาดบางน้อยมีจุดเด่นในด้านวิถีชีวต ประเพณี สินค้าและผลิตภัณฑ์ 
ราคาสินค้าที่ถูกกว่าที่อื่น และยังคงภูมิทัศน์ของชุมชนริมน ้าได้อย่าง
ดี แต่ลักษณะกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่น้าไปสู่การก้าหนด
เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ท้าให้นักท่องเที่ยวมีความ
สนใจต่อพื นที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงท้า
การเสนอแนวทางการปรับปรุงพื นที่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการรองรับกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการใช้งานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยังคง
รักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน ้าอย่างยั่งยืน มีแนวคิด
ในการออกแบบพื นที่ ดังนี   

1) การออกแบบป้ายแผนที่ท่องเที่ยว เนื่องจากมีข้อจ้ากัด
เรื่องมุมมองเพราะพื นที่ว่างถูกโอบล้อมด้วยวัด และพื นที่โดยรอบ
เป็นย่านที่พักอาศัยหนาแน่น ดังนั น สามารถพัฒนาสถานท่ีให้ชัดเจน 
(Make a Place Legible) โดยการจัดท้าป้ ายสัญลักษณ์ ท้ าให้
นักท่องเที่ยว สามารถรับรู้ได้ว่าตนเองอยู่ส่วนใดของพื นที่ [4] รวมไป
ถึงร้านค้าในตลาดน ้าบางน้อยด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก่อนปรับปรุงภูมิทัศน์ (1) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

หลังปรับปรุงภูมิทัศน์ (2) 
รูปที ่11 ภาพก่อนและหลังการปรับปรุงป้ายแผนท่ีท่องเที่ยว 

 
2) การออกแบบพื นที่นั่งพักผ่อน จุดชมทัศนียภาพ และ

ถ่ายภาพ การออกแบบพื นที่อยู่ในบริเวณทางเดินเลียบคลองบาง
น้อยระหว่างตลาดน ้าบางน้อยกับวัดไทร เนื่องมีพื นที่ทางเดินริมน ้า
มากจึงสามารถให้พื นที่ทางเดินริมน ้าแต่ละส่วนมีความแตกต่างกันได้ 
และแบ่งออกเป็น 3 จุด (nodes) [6] ออกแบบให้ตกแต่งโดยใช้วัสดุ
ธรรมชาติที่หาได้ในพื นที่ ดูแลง่าย และแสดงถึงวิถีชีวิตภายในชุมชน 
มีพื นที่นั่งพักผ่อนซึ่งกระจายอยู่ทั ง 3 จุด สามารถนั่งชม และ
ถ่ายภาพทัศนียภาพในชุมชนริมน ้าที่สวยงามได้  

 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนปรับปรุงภูมิทัศน์ (1) 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลังปรับปรุงภูมิทัศน์ (2) 

รูปที ่12 ภาพก่อนและหลังการปรับปรุงพื นที่น่ังพักผ่อน 
 
3) การออกแบบพื นที่กิจกรรมส่วนกลาง ออกแบบพื นที่

และสภาพแวดล้อมให้เอื อประโยชน์แก่การมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมริมน ้า เช่น พื นที่แสดงดนตรี ที่นั่งพักผ่อน จุดพักคอย และ
พื นที่นั่งรับประทานอาหาร เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์คนกับสายน ้าให้
เกิดขึ น [5] 
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ก่อนปรับปรุงภูมิทัศน์ (1) 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลังปรับปรุงภูมิทัศน์ (2) 

รูปที ่13 ภาพก่อนและหลังการปรับปรุงพื นทีก่ิจกรรมส่วนกลาง 
 

4) การออกแบบป้ายทางเข้าชุมชน เนื่องจากมีโครงการ
ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ บริเวณลานจอดรถวัดเกาะ
แก้ว ท้าให้บดบังทางเข้าหลักของตลาดน ้าบางน้อยเดิม จึงเปลี่ยน
ทางเข้ าหลัก เป็ นบริ เวณ หน้ าวิห ารพระพุทธเล ไลย์  เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวรับรู้ทางเข้าได้ชัดเจนยิ่งขึ น แนวทางการออกแบบของ
ป้ายทางเข้าหลัก สืบเนื่องมาจากเอกลักษณ์ของตลาดน ้าบางน้อยที่
เป็นชุมชนชาวจีนท่ีอาศัยอยู่ริมน ้าคลองบางน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนปรับปรุงภูมิทัศน์ (1) 
 
 
 
 
 
 
 

หลังปรับปรุงภูมิทัศน์ (2) 
รูปที ่14 ภาพก่อนและหลังการปรับปรุงพื นทีก่ิจกรรมส่วนกลาง 

 
 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต้องเกิด

จากการร่วมมือและการมีส่วนร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชนในการพัฒนาปัจจัยด้านต่างๆ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
การศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี  

1) ควรมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในตลาดน ้าบางน้อย 

2) ควรมีศูนย์การเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ ชุมชน  เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจและสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน 

3) ควรมีป้ายสื่อความหมายของอาคารทรงคุณค่า เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และเพิ่มค่าคุณค่าให้กับสถานที่ 

4) ส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นการเรียนรูจ้ากภูมปิัญญาของคนในชุมชน 
5) การสร้างกิจกรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตในอดีต ให้นักท่องเที่ยวได้

มีส่วนร่วมและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในสมัยอดีต เช่น กิจกรรม
พายเรือบด กิจกรรมการมัวกุ้ง เป็นต้น 

6) การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวทางน ้าเพื่อเพิ่มรูปแบบกิจกรรม
การท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมพายเรือชมวิถีชีวิตชุมชน กิจกรรม
ล่องเรือเส้นทางวัฒนธรรม เป็นต้น 

7) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดท้าแผนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนตลอดทั งปีท่ีชัดเจน โดยหน่วยงาน
ภาครัฐและประชาชนในพื นท่ี  
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการป้องกนัยาเสพติดของสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

People Participation in Police Community Relations Project on Drug Prevention of 
Samut Songkhram Police Station, Samut Songkhram Province. 

 
สรณ์สิริ กรวงษ์1  ขันทอง  ใจดี2   และ บุญวัฒน์  สว่างวงศ์2     

 

1สาขาวิชาการบรหิารงานต ารวจ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา                                                                                                                                                      
2สาขาวิชาการบรหิารงานต ารวจ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                                                                                                                         
3สาขาวิชาการบรหิารงานต ารวจ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                                                                                                                                                                                 

1Email : s59123450099@ssru.ac.th  ;  2Email : khanthong.ja@ssru.ac.th;  3Email : boonwat.sa@ssru.ac.th 

 

บทคัดยอ่ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติด 

(2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติด โดยมีกลุ่มตัวอย่างของประชาชน
ในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์จ านวน 400 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และวิเคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง จึง
ทดสอบการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (LSD) ผลการวิจัยพบว่า (1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการ
ป้องกันยาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการปฏิบัติการ รองลงมาคือ ด้าน
การศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชน ด้านการตัดสินใจและวางแผน และด้านการติดตามประเมินผล ตามล าดับ (2) ผลการ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติด ที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน แตกต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติด 
แตกต่างกัน ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคล  ด้านเพศ พบว่ามีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติด ไม่
แตกต่างกัน 

ค าส าคัญ : จังหวัดสมุทรสงคราม ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม 

Abstract 
  The Purpose of this research  1)study the participation of people in Police-Community Relation Project on Drug 
Prevention. 2) to compare the participation of people in Police-Community Relation Project on Drug Prevention. The 
sample population is consisted of 400 people of people in Police-Community Relation Project. Questionnaire was used 
as a tool for data collection. The statistics used for data analysis were frequency distribution , percentage , mean , 
standard deviation , t-test , f-test (one-way ANOVA),LSD.The results of the found 1.Overall there was  high level the aspect 
with the highest mean was operation problems and need of community decision making and planning evaluation. 2.The 
comparison of result found that gender is the only factor which displayed as different out of all factors include, age, 
education , work , average monthly income and the amount of time living in the community  

Keyword : Police Community ,  Participation , Project on Drug Prevention 
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บทน า     
 สถานการณ์ด้านปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นภัยที่มี
ความรุนแรงและได้ เ พ่ิมทวีคูณความรุนแรงมากขึ้ น  
การแพร่ระบาดยาเสพติดเป็นปัญหาต่อสังคมในทุกเพศ   
ทุกวัยโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง เป็น
วัยที่ไม่มีความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติดที่
เพียงพอ รวมถึงอยากเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพ่ือน กลุ่มเสี่ยงที่
จะเข้ามายุ่งกับยาเสพติดจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15 - 24 
ปีถือเป็นกลุ่มหลักที่ เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่ งพบทั้งที่ อยู่ ใน 
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา (แผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558–2562 ) [1] 
จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพ้ืนที่ทางผ่านและเส้นทางล าเลียง
ยาเสพติด ตามเขตระหว่างจังหวัดราชบุรี และ เส้นทางที่ลง
สู่ภาคใต้ โดยมีกลุ่มนักค้าในระดับรายย่อยกระจายอยู่ในทุก
พ้ืนที่ ( สถานการณ์ยา เสพติ ดจั งหวัดสมุทรสงคราม 
ประจ าเดือนมีนาคม 2560) [2] สถานีต ารวจภูธรเมือง
สมุทรสงคราม ได้มีโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือเข้าไป
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆ ที่รับผิดชอบ การเข้าไป
แก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคาม
ต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธรเมือง
สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ต ารวจของโครงการต ารวจชุมชน
สัมพันธ์จึงได้จัดท าโครงการต่างๆขึ้นมาเพ่ือปลูกฝังให้เด็ก
นักเรียนในชั้นประถมศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่วัยรุ่นไม่ให้หลงผิด
เข้าไปสนใจยาเสพติด จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและเพ่ือ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต ารวจ
ชุมชนสัม พันธ์ด้ านการป้องกันยา เสพติดของสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกับโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ใน
ด้านการป้องกันยาเสพติดมากขึ้น 

วัตถุประสงค์     
 1. เ พ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติด 
ของสถานี ต า รวจภู ธ ร เมื อ งสมุทรสงคราม  จั งหวั ด
สมุทรสงคราม  

  2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติดของ
สถานีต ารวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  

ขอบเขตด้านประชากร    
 ประชากรในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการ
ป้องกันยาเสพติด ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชากรใน
โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ จ านวน 100,370 คน (ข้อมูล
เมื่อ 15 มกราคม 2562) ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้สูตรของนามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 

สมมติฐานของการวิจัย   
 ประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีส่วนร่วมในโครงการต ารวจชุมชน
สั ม พั น ธ์  ด้ า น ก า ร ป้ อ ง กั น ย า เ ส พติ ด แ ต ก ต่ า ง กั น    
วิธีด าเนินการวิจัย        
 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Quantitative research)  โดยใช้ แบบสอบถาม   เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม  
 การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล  
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ใน 
4 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในการศึกษา
ปัญหาและความต้องการของชุมชน  

ผลการวิจัย     
 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 
อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 206 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.50  ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 
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50.50 อาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 172 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 143 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 20 ปีขึ้น
ไป จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50  

2. การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการป้องกัน
ยาเสพติด พบว่าโดยภาพรวม อยู่ ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านการปฏิบัติการ ( X = 3.82) รองลงมา คือ  ด้าน
การศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชน ( X = 3.48) 
ด้านการตัดสินใจและวางแผน ( X =3.47) และ น้อยที่สุด 
คือ ด้านการติดตามประเมินผล ( X = 3.24) ตามล าดับ 
ดังตารางที่ 1      
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการ
ป้องกันยาเสพติด ของสถานีต ารวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ด้าน การมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

ล าดับ Mean S.D.  แปล
ผล 

1.การตัดสินใจและ
วางแผน 

3.47 0.630 มาก 3 

2.การปฏิบัติการ 3.82 0.583 มาก 1 
3. การติดตาม
ประเมินผล 

3.24 0.623 
ปาน
กลาง 

4 

4. การศึกษาปัญหา
และความต้องการของ
ชุมชน 

3.48 0.583 มาก 2 

ภาพรวม 3.50 0.498 มาก  
 
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน  

 ปัจจั ยส่ วนบุคคลประกอบด้ วย  อายุ  ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่
ในชุมชน ที่แตกต่างกัน ส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน 
ส่วนด้าน เพศ มีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ ด้านการป้องกันยาเสพติดไม่แตกต่างกัน

 3.1 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนใน
โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ด้านการป้องกัน
ยาเสพติดไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติด 
จ าแนกตามเพศ  

การมี               
ส่วน
ร่วม 

เพศ 
 
�̅� S.D. t df Sig. 

ภาพรว
ม 

ชาย  3.4
9 

0.58
6 

-
0.252 

259.59
1 

0.80
1 

หญิ
ง 

 3.5
1 

0.43
4 

   

 
3.2 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนใน

โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วม
ของประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ด้านการ
ป้องกันยาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติด 
จ าแนกตามอายุ  

การมี
ส่วน
ร่วม 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ภาพรวม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

5 1.128 0.226 1.426 0.214 

ภายใน
กลุ่ม 

394 62.324 0.158   

รวม 399 63.425    
*ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05    

3.3 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนใน
โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มี
ส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ 
ด้านการป้องกันยาเสพติด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 4   
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติด 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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*ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
3.4 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนใน

โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วม
ของประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ด้านการ
ป้องกันยาเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติด 
จ าแนกตามอาชีพ 

การมี
ส่วน
ร่วม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุม่ 5 0.788 0.158 0.991 0.423 

ภายในกลุ่ม 394 62.664 0.159   

รวม 399 63.452    

*ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
3.5 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนใน

โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์  ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ ด้านการป้องกันยาเสพติดแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติด 
จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

การมี
ส่วน
ร่วม 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ภาพรวม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

5 4.694 1.174 7.889 0.000 

ภายใน
กลุ่ม 

394 58.757 0.149   

รวม 399 63.452    

*ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

3.6 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนใน
โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน ต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติดแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ดังตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติด 
จ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน  
การมี
ส่วน
ร่วม 

แหล่ง
ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ภาพรวม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

5 5.003 1.001 6.746 0.000 

ภายใน
กลุ่ม 

394 58.448 0.148   

รวม 399 63.452    

*ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
อภิปรายผล 
 1.การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ด้ านการป้องกันยาเสพติด ของสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  พบว่า
 โดยภาพรวม ของประชาชนในโครงการต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
ต ารวจที่รับผิดชอบ ในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์เห็นถึง
ปัญหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดจึงได้เข้าไปท ากิจกรรมต่าง ๆ 
อาทิเช่น จัดท ากิจกรรมตามสถานศึกษาและชุมชน เพ่ือให้
เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าใจถึงโทษของยาเสพติด  ซึ่ง
สอดคล้องกับ งานวิ จั ยของ  สุขสันต์  แก้ วลื อ  [3] ได้
ท าการศึกษาเรื่ อ งการมีส่ วนร่ วมของประชาชน ใน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตอ าเภอพร
เจริญ จังหวัดหนองคาย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับมาก  
 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผน 
ของประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ประชาชนให้ความส าคัญกับการ
เลือกหัวหน้าและผู้น าชุมชน หากเลือกผู้น าที่ดี ประชาชนจะ

การ
มี

ส่วน
ร่วม 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ภาพรวม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

5 1.128 0.226 1.426 0.214 

ภายใน
กลุ่ม 

394 62.324 0.158   

รวม 399 63.425    
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มีความเป็นอยู่ที่ดี ชุมชนมีความสงบ เข็มแข็ง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กันต์พงษ์ โฆษิตสุริยมณี [4] ได้ท าการศึกษา
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม กรณีศึกษา สถานี
ต ารวจนครบาลท่าเรือ พบว่า การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
อยู่ในระดับมาก                 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ของประชาชน
ในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ เพราะผู้น าชุมชนกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วุฒิชัย เร่งพัฒนพิบูล [5] ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด : กรณีศึกษา เทศบาลต าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์  
จังหวัดชลบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในขั้นตอนของการมีส่วนร่วมการปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับมาก                                  
 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ของ
ประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ อยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ งานที่เกี่ยวกับการประเมินผล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจในโครงการ
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ มากกว่าที่ประชาชนในโครงการต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ จะมีส่วนร่วมในการเข้าไปร่วมประเมินผล จึง
ท าให้ การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลอยู่ ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี เสาโกศล [6] 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านคคู า หมู่ 
2 ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น พบว่า การมี
ส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 ด้านการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน ของประชาชนในโครงการต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญของโครงการที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์
ได้จัดขึ้นมา จึงท าให้การมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาและ

ความต้องการของชุมชน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สยามรัฐ โง่นสุข [6] ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ของ
สถานีต ารวจภูธรดอนหว่าน อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ด้านการศึกษาปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ด้านการป้องกัน
ยาเสพติด ของสถานีต ารวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้ 
 ด้านเพศ พบว่า ของประชาชนในโครงการต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ ที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมต่อการป้องกัน 
ยาเสพติด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ โดยเพศหญิงมีระดับ การมีส่วนร่วมต่อการป้องกันยาเสพ
ติดสูงกว่าเพศชาย ทั้งนี้เป็นเพราะ บทบาท หน้าที่  ความ
รับผิดชอบที่ต่างกัน การเข้ามามีส่วนร่วมของเพศชายและ
เพศหญิงจึงแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิชัย 
เร่งพัฒนพิบูล [7] ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : 
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี 
พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดไมแ่ตกต่างกัน  
 ด้านอายุ พบว่า ประชาชนในโครงการต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการป้องกันยาเสพติด 
แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดย
ประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ที่มีอายุ 18-21 
ปีมีระดับการมีส่วนร่วมต่อโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์
ด้านการป้องกันยาเสพติด ต่ ากว่า ประชาชนในโครงการ
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ที่มีช่วงอายุอ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
มีภาระส่วนตัวในเรื่องต่างๆ อาทิ เรื่อง ศึกษาอยู่นอกเขต
พ้ืนที่ที่อาศัย ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กลุ่มนี้ ต่ ากว่า ช่วงอายุอ่ืนๆซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐสินี สมคิด [8] ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลต าบล
หนองตาคง อ าเภอโปร่งน้ าร้อน จังหวัด นนทบุรี พบว่า 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
249ภาคบรรยาย



ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันแลแก้ไข
ปัญหายาเสพติด แตกต่างกัน  
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนในโครงการ
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วม
ต่อการป้องกันยาเสพติด แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ โดยประชาชนในโครงการต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ ที่มีระดับการศึกษาที่อยู่ในระดับ ปริญญาตรี มีส่วน
ร่วมต่อการป้องกันยาเสพติด สูงกว่า ประชาชนในโครงการ
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ที่มีระดับการศึกษาในระดับ อ่ืน ๆ 
เพราะเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติด กล้าแสดงออกในการแก้ไขปัญหา จึงท า
ให้มีส่วนร่วมอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จุลศักดิ์ บุญแดง [9] ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
เทศบาลต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี พบว่า 
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน 
 ด้านอาชีพ พบว่า ประชาชนในโครงการต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ ที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการป้องกันยา
เสพติด แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
โดยประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ที่มีรับจ้าง
ทั่วไป มีระดับการมีส่วนร่วมต่อโครงการต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติด สูงกว่าประชาชนใน
โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ที่มีอาชีพอ่ืนๆ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์   
มีอาชีพ รับจ้าง เป็นผู้ที่ท างานและประกอบอาชีพอยู่ใน
พ้ืนที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ รับรู้ปัญหายาเสพติด เข้าใจถึงปัญหา
และความต้องการในการแก้ไขปัญหาของคนในพ้ืนที่  
มากกว่าประชาชนในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์   
ที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ อัมพร 
ภูแก้ว (2556) [10]ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พบว่า 
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพลวง แตกต่างกัน  

 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ประชาชนใน
โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการป้องกันยาเสพติด แตกต่างกัน ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยประชาชนในโครงการ
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ที่มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 
บาท มีระดบัการมีส่วนร่วมต่อโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์
ด้านการป้องกันยาเสพติด สูงกว่า ประชาชน ในโครงการ
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ที่มีรายได้ต่อเดือนกลุ่มอ่ืน ๆ ทั้งนี้เป็น
เพราะประชาชนที่มีรายได้น้อย จะใช้แรงในการท างาน
มากกว่าการลงทุน/ด้านการเงิน ส่วนประชาชนที่มีรายได้
มาก จะเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในชุมชนทางด้าน
การเงินมากกว่าการใช้แรง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กิตติศักดิ์ เชาวะปรีชากุล [11] ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแลแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของชุมชน เขตเทศบาลต าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน ด้าน
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน พบว่า ประชาชนในโครงการ
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ที่มีด้านระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
ต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการป้องกันยาเสพติด แตกต่างกัน ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยประชาชนในโครงการ
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ที่มีด้านระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
20 ปีขึ้นไป มีระดับการมีส่วนร่วมต่อโครงการต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติด สูงกว่า ประชาชนใน
โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนระยะเวลาอ่ืน ๆ เพราะ ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ในกลุ่ม มีความคุ้นเคย มีความผูกพันกับชุมชน จึง
คิดว่าตัวเองมีความรู้ในเรื่องการป้องกันยาเสพติดแล้วจะไม่
ค่อยมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วัชรินทร์ ตันหนึง [12] พบว่า ประชาชนที่พัก
อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ไม่มีความสนใจที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ด้านการติดตามประเมินผล ในด้านการติดตาม
ประเมินผลจะเป็นด้านที่ประชาชนให้ความร่วมมืออยู่ใน
ระดับปานกลางเพียงด้านเดียว เนื่องจากการประเมินผลจะ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง จึงมีข้อเสนอแนะว่าอยากให้เป็น
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ประชาชนที่เป็นผู้น าอยู่ในแต่ละต าบลได้มีโอกาสเข้าไปร่วม
ในการประเมินผลด้วย เพ่ือที่จะน าผลการประเมินมาแจ้งให้
แก้ประชาชนในต าบลได้รับ 
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บทคัดย่อ 

บทความช้ินนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการปกครองท้องถิ่น รูปแบบภาค (Region) กับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของ
ประเทศไทย 2) เพื่อวิเคราะห์แนวทางรูปแบบการปกครองท้องถิ่น รูปแบบภาค (Region) ประเทศฝรั่งเศส กับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของ
ประเทศไทย 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย จากการวิเคราะห์แนวทางรูปแบบการปกครองท้องถิ่น 
รูปแบบภาค (Region) ของประเทศฝรั่งเศส วิธีการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
ศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลักในการด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า 1) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบภาคของฝรั่งเศส มีวิวัฒนาการเป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่การบริหารงาน
ในฐานะเป็นผู้ประสานนโยบายของรัฐ องค์กรภาคถูกน ามาเป็นรูปแบบหนึ่งของรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศส ซึ่งแตกต่า งจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 2) รูปแบบภาคของฝรั่งเศสมีแนวทางการจัดตั้งโดยหลักเกณฑ์เรื่องพื้นท่ี ที่รวมหลายจังหวัดเป็นภาค ซึ่งมี
พื้นที่ขนาดใหญ่กว่ารูปแบบการปกครองท้องถิ่นของไทย เมื่อเทียบโครงสร้างระดับเดียวกัน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3) ความเป็นไปได้
ในการบูรณาการรูปแบบภาคของฝรั่งเศส  น ามาใช้กับรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย คือการจัดในรูปแบบพิเศษ โดยใช้
เกณฑ์เรื่องพื้นที่แบ่งกลุ่มจังหวัดในการจัดตั้งรูปแบบพิเศษ 
ค าส าคัญ : การปกครองท้องส่วนท้องถิ่น, รูปแบบภาค, โครงสร้างการปกครองท้องถิ่น 
 

Abstract 
This article aims to 1) to study the local government model, the region and the local government system of 

Thailand, 2) to analyze the guidelines for the local government model, the region system, France And the local 
government model in Thailand. 3) To suggest the ways of local government in Thailand. From the analysis of the 
guidelines for the local government and the region (Region) of France. This research methodology uses the qualitative 
research methodology as the main documentary research for conducting research and collecting research data. 
From the research, it was found that 1) the local government in the region of France Has evolved into an organization 
with administrative powers and duties as state policy coordinators Region organizations are introduced as a form of 
French local government. Which is different from the local government organization of Thailand. 2) The French region 
has guidelines on establishing the area. That combines many provinces into regions. Which has an area larger than the 
Thai local government model. When compared with the same level of the provincial administrative organization. 3) The 
possibility of integrating the French region. Applied to the form of local government in Thailand Is a special 
arrangement by using the criteria regarding the area of the province grouping in the establishment of special forms 
Keywords: local government, region form, local government structure 
 
 

1. บทน า 
“ทุกวันนี้มีเสียงเรียกร้องให้เร่งด าเนินการกระจายอ านาจ และ

ขยายบริบทของการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและชุมชนให้
กว้างขวางมากขึ้น พร้อมทั้งลดละดับความเข้มข้นของการรวมศูนย์ 
อ านาจของรัฐบาลระดับชาติลง แต่ในอีกด้านหนึ่ง การกระจาย

อ านาจภายใต้โครงสร้างเดิมก็เข้าใกล้ขีดจ ากัดมากขึ้นทุกวัน ถ้ายัง
กระจายอ านาจลงไปภายใต้โครงสร้างเดิม อีกไม่นานก็จะถึงทางตัน 
เปรียบเสมือนแก้วน้ าใบเล็กๆ ท่ีเราเทน้ าลงไปจนน้ าเต็มปริ่มแก้ว จะ
เทน้ าลงไปอีกก็ล้นแก้ว ไม่ได้ประโยชน์อันใด”[1] 
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ความดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวกับบริบทการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
ในสังคมไทย สะท้อนภาพให้เห็นกรอบคิดการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นที่เลื่อนไหลมาสู่จุดที่ต้องไตร่ตรอง หรืออย่างน้อยที่สุดหวน
กลับมาค านึงถึงกรอบคิดเรื่องความสัมพันธ์ของการกระจายอ านาจ
กับโครงสร้างรูปแบบการปกครองท้องถิ่นในสังคมไทย ที่ได้จัดวาง
การปกครองท้องถิ่นไว้ในการบริหารราชการไทย การจัดวางการ
ปกครองท้องถิ่นด้วยกรอบคิดการจัดเรียงโครงสร้างรูปแบบออกเป็น 
2 รูปแบบ [2] คือ รูปแบบทั่วไปโครงสร้างระดับบน (Upper Tier) 
รูปแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงสร้างระดับล่าง (Lower 
Tier) รูปแบบเทศบาล กับองค์การบริหารส่วนต าบล และการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกรุงเทพฯ และพัทยา [3] ภายใต้การ
จัดเรียงโครงสร้างรูปแบบและการจัดวางการปกครองท้องถิ่นของ
ไทย ท่ีด ารงอยู่  ประกอบกับเลื่อนไหลมาถึงจุดตัดของการปะทะกับ
จุดตัดของการไตร่ตรอง หรืออย่างน้อยที่สุดหวนกลับมาคิดถึงเรื่อง
ความสัมพันธ์ของการกระจายอ านาจกับโครงสร้างรูปแบบการ
ปกครองท้องถิ่นของไทย ซึ่งการปะทะกันของจุดตัดทั้งสองดังกล่าว 
หากวางเฉย/ ปล่อยวางไปภาพที่ฉายสะท้อนให้เห็นจากข้อความ
ข้างต้นที่กล่าวไว้ว่า “เปรียบเสมือนแก้วน้ าใบเล็กๆ ท่ีเราเทน้ าลงไป
จนน้ าเต็มปริ่มแก้ว จะเทน้ าลงไปอีกก็ล้นแก้ว ไม่ได้ประโยชน์อันใด” 
ก็คงเป็นการฉายภาพที่คงไม่เกินความจริง มีการถกเถียงโครงสร้าง
การปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต ควรจะจัดเป็นระบบช้ันเดียว
หรือก่ึงสองช้ันเช่นปัจจุบันน้ีหรือไม่ [4] 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างรูปแบบการปกครองท้องถิ่นกับการ
รองรับการกระจายอ านาจ เป็นสิ่งที่ต้องไตร่ตรอง หรืออย่างน้อย
ที่สุดหวนกลับมาค านึงถึง เมื่อพลวัตรการปกครองท้องถิ่นมาถึง
จุดตัดความสัมพันธ์ของการกระจายอ านาจกับโครงสร้ างการ
ปกครองท้องถิ่นของไทย จุดที่การไตร่ตรอง หรืออย่างน้อยที่สุดหวน
กลับมาค านึงถึงโครงสร้างรูปแบบท่ีจะมารองรับอ านาจที่เพิ่มมากข้ึน  
จากความพยายามในการท า/ คิดให้ท้องถิ่น  ซึ่งถูกจัดวางเป็น
โครงสร้างหนึ่ งในการบริหารราชการไทย ให้ เป็นหลายสิ่ งที่
ตอบสนองคุณประโยชน์การบริหารงานภาครัฐ [5] และลดปัญหา
ความเหลื่อมล้ า/ ศักยภาพการบริหารจัดการของโครงสร้างท้องถิ่น 
ซึ่งส่งผลต่อการจัดบริการสาธารณะ ความเหลื่อมล้ าของการ
จัดบริการสาธารณะท้องถิ่น เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในหลายพื้นที่
การจัดบริการสาธารณะขั้นต่ ายังไม่ทั่วถึง [6] 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากส่วนใหญ่มี
ขนาดและฐานเศรษฐกิจที่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพียงพอ อีกทั้งยังมีข้อจ ากัดในการ
บริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถรับการถ่ายโอนภารกิจ
ขนาดใหญ่ที่เกินเขตพื้นท่ีการปกครองได้ หรือแม้จะเป็นภารกิจขนาด
เล็กๆ ถ้ามีเพียงไม่กี่เรื่องก็พอรับได้ แต่เมื่อรับถ่ายโอนภารกิจจ านวน
มากขึ้น ก็อาจรับไว้ไม่หมดเช่นกัน [1] ระบบการปกครองท้องถิ่น
ประเทศพัฒนาแล้วทุกประเทศ ต่างก็มุ่งเน้นการจัดโครงสร้างและ
กลไกการปกครองในทุกส่วนให้สัมพันธ์และเกื้อกูลกัน ดังนั้น 
โครงสร้างของระบบการปกครองท้องถิ่นของไทย ควรให้ความส าคัญ

ประเด็นนี้เช่นกัน มิฉะนั้นแล้ว ระบบการปกครองของประเทศก็จะไร้
ประสิทธิภาพ เพราะระบบย่อยๆ มีความขัดแย้งกันเอง [7] 

จากสภาพบริบทที่กล่าวถึงข้างต้น น ามาสู่การศึกษา วิเคราะห์ 
แนวทางที่ เหมาะสมการจัดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบภาค 
(Region) ของประเทศฝรั่งเศสกับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของ
ประเทศไทย โดยที่มุ่งหมายที่จะหาความสอดคล้อง เช่ือมโยง และ
ประสานเข้ากับการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นของประเทศ
ไทย ที่มีจัดโครงสร้างไว้ 2 ระดับ คือ โครงสร้างระดับบน (Upper 
Tier) รูปแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงสร้างระดับล่าง 
(Lower Tier) รูปแบบเทศบาล กับองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อ
รองรับการกระจายอ านาจที่เพิ่มมากขึ้น และภารกิจงานที่เพิ่มมาก
ขึ้น โดยที่ขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดขอบเขตของพื้นที่
เนื้อหาการศึกษาไว้ที่บริหารงานท้องถิ่นรูปแบบภาค (Region)  ของ
ประเทศฝรั่งเศส และโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 
ที่มีจัดโครงสร้างไว้ 2 ระดับ คือ โครงสร้างระดับบน (Upper Tier) 
รูปแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงสร้างระดับล่าง (Lower 
Tier) รูปแบบเทศบาล กับองค์การบริหารส่วนต าบล มิได้มีขอบเขต
การศึกษาคาบเกี่ยวถึงพื้นที่เนื้อหาการศึกษาการปกครองรูปแบบ
พิเศษ กรุงเทพฯ และพัทยา 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการปกครองท้องถิ่น รูปแบบภาค (Region) 
กับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 

2. เพื่อวิเคราะห์แนวทางรูปแบบการปกครองท้องถิ่น รูปแบบ
ภาค (Region) ประเทศฝรั่งเศส กับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของ
ประเทศไทย 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของ
ประเทศไทย จากการวิเคราะห์แนวทางรูปแบบการปกครองท้องถิ่น 
รูปแบบภาค (Region) ของประเทศฝรั่งเศส 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

วิธีการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  โ ด ย ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ ชิ ง เอ ก ส า ร 
(Documentary Research) เป็นหลักในการด าเนินการวิจัยและเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลเอกสาร บทความ หนังสือ เว็บไซต์ 
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยท าการรวบรวมข้อมูล
เอกสารมาจัดแบ่งประเภทหมวดหมู่ (Categories) จัดระบบของ
ข้อมูล และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)เปรียบเทียบ
ตามขอบเขตของการศึกษาวิจัยที่ตั้งไว้ 

ขั้นตอนท่ี 3 สรุปการวิจัยและจัดท าข้อเสนอแนะ 
 
4. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองท้องถิ่น รูปแบบภาค 
(Region) ของประเทศฝรั่งเศส ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการ
วิวัฒนาการและการพัฒนา ระบบโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของ
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รูปแบบภาค (Region) โดยวิเคราะห์ มาเปรียบเทียบกับรูปแบบ
โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย จัดท าข้อเสนอแนะ
แนวทางรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย จากการ
วิเคราะห์แนวทางรูปแบบการปกครองท้องถิ่น  รูปแบบภาค 
(Region) ของประเทศฝรั่งเศส เพื่อสรุปและอภิปรายผลแนวทาง
รูปแบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย จากการวิเคราะห์
แนวทางรูปแบบการปกครองท้องถิ่น รูปแบบภาค (Region) 
ประเทศฝรั่งเศส 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยท าการรวบรวมข้อมูลเอกสารมาจัดแบ่ง
ประเภทหมวดหมู่ (Categories) จัดระบบของข้อมูล ตามกรอบ
การดเนินการเก็บข้อมูล และน ามาวิเคราะห์แบบอุปมัย (Analytical 
Induction) คื อการใช้การตี ความ  และการวิ เคราะห์ เนื้ อหา 
(Content Analysis) เพื่ อสังเคราะห์ออกมาตามกรอบวิธีการ
ด าเนินการวิจัยที่ตั้งไว้ และเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์
ด้ วยการบรรยายเชิงพรรณ นา (Descriptive Research) เพื่ อ
วิเคราะห์สะท้อนภาพแนวทางที่ เหมาะสมการจัดการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบภาค (Region) ของประเทศฝรั่งเศสกับรูปแบบการ
ปกครองท้องถิ่นประเทศไทย 
 
6. ผลการวิจัย 
 การจัดตั้งเขตการปกครองในรูปของภาค เป็นผลมาจากความ
พยายามของรัฐบาลกลางนับแต่ปลายยุคทศวรรษที่  1950 ซึ่ ง
ต้องการจัดตั้งเขตการบริหารขนาดใหญ่เพื่อกระจายภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ซึ่งรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถ
รองรับนโยบายด้านการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่เกินกว่า
จังหวัดที่มีอยู่เดิม ดังนั้น ในปี ค.ศ.1956 รัฐบาลจึงได้ ริเริ่มโดยการ
จัดให้มี "เขตจัดตั้งในระดับภาค" (programme regions) จ านวน 
22 แห่งขึ้น และเริ่มมีความชัดเจนในยุคทศวรรษท่ี 1960 เมื่อรัฐบาล
ต้องการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ ภูมิภาค จึงได้มีการรวบ
เอาจังหวัดต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขต
จังหวัดศูนย์กลางท าหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการภาคเพื่อคอยประสานงาน
หน่วยราชการต่างๆ ในระดับภาค รวมถึงเป็นผู้ดูแลคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับภาค (CODERs) ชุดต่างๆ ซึ่งเป็นกลไก
พิเศษท่ีรัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อผลด้านการพัฒนาความพยายามจัดตั้งภาคให้
เป็นเขตการปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1969 เมื่อนาย
พลเดอโกลล์ (le général Charles de Gaulle) ได้ขอให้มีการออก
เสียงประชามติเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
ใหม่ในระดับภาคแต่กลับไม่ประสบความส าเร็จ ต่อมาในปีค.ศ.1972 
จึงได้มีการออกพระราชบัญญัตลิงวันท่ี 5 กรกฎาคม จัดตั้งภาคขึ้นมา
โดยไม่ได้มีสถานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นแต่ให้มีสถานะเป็น 
"องค์กรมหาชนอิสระ" (établissement public) ท าหน้าที่ส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่
ในเขตภาค [8] 

ความพยายามจัดตั้งภาคให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคง
มีอยู่ต่อ โดยเหตุผลของความจ าเป็นปรากฏอยู่ ในรายงานที่มี
ความส าคัญยิ่งของคณะกรรมการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษา
เกี่ ยวกับการบริหารงานในภาครัฐ (the "Guichard Report") 
กระบวนการกระจายอ านาจที่เกิดขึ้นในต้นทศวรรษที่ 1980 ภาคใน
ฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่นจึงได้ เกิดขึ้น โดยมีสภาภาค 
(conseil régional) ที่มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งท าหน้าท่ีฝ่ายสภา 
มีประธานสภาภาค (président du conseil régional) เป็นผู้น า
ฝ่ายบริหารและมีคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม (comité 
économique et social) ท าหน้าที่เป็นองค์กรที่ปรึกษา ปัจจุบัน
ภาคมีจ านวนทั้งสิ้น 22 แห่ง (และอีก 4 แห่งในจังหวัดโพ้นทะเล) มี
ลักษณะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นในโครงสร้างส่วนบน (upper 
tier) เพื่อท าหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนในระดับท้องถิ่น 
และถูกจัดวางบทบาทในฐานะองค์กรพี่เลี้ยงเพื่อท าหน้าที่วางกรอบ
สนับสนุน และจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่างๆ ให้กับจังหวัดและ
เทศบาลซึ่งถูกจัดวางให้เป็นองค์กรในระดับปฏิบัติการ [8]  
 หน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบภาค มีฐานะเป็นหน่วยการ
ปกครองเต็มรูปแบบตามกฎหมายวันที่  2 มีนาคม 1982 ได้
ก าหนดให้ภาคมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองในระบบการกระจาย
อ านาจ มีสภาภาคเป็นองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยใช้
เขตจังหวัดเป็นเขตการเลือกตั้ง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 6 
ปี ภาคจึงเปลี่ยนฐานะจากองค์กรแห่งรัฐมาเป็นหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นเต็มรูปแบบ แม้ว่าภาคจะไม่มีประวัติศาสตร์เป็นการปกครอง
ท้องถิ่นมาก่อน แต่เมื่อมองจากสภาพการณ์ในปัจจุบันแล้ว มณฑลมี
ความเหมาะสมที่จะได้เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น กล่าวคือ [9] 

1. มีขนาดเนื้อหาที่เหมาะส าในการก าหนดนโยบายการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากหน่วยการปกครองท้องถิ่น
ระดับคอมมูนแต่ละแห่งมีขนาดแตกต่างกันมาก มีทั้งขนาดเล็กมาก
และขนาดใหญ่มาก ซึ่งส่วนใหญ่นั้นมีขนาดเล็กเกินไป ไม่สามารถใช้
หลักเกณฑ์เดียวกันในการก าหนดแผนพัฒนาระดับคอมมูนได้ 
ในขณะที่หน่วยงานปกครองระดับเดปาร์ดมองค์ซึ่งถึงแม้จะมีขนาด
พื้นที่ไม่แตกต่างกันมาก แต่ขนาดเนื้อยังไม่กว้างใหญ่เหมาะสมที่จะ
ท าให้การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างเต็มระบบและมี
ประสิทธิภาพได้ รวมทั้งไม่สามารถวางแผนในระดับกว้างได้ มณฑล
จึงเป็นเขตพื้นที่ที่สามารถจะประสานนโยบายการพัฒนาให้
สอดคล้องในแนวกว้างได้ดีกว่า 

2. การขยายระบบการกระจายอ านาจให้มีขึ้นในระดับมณฑลท า
ให้การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจกว้างขวางขึ้น เป็นการ
ปลดปล่อยท้องถิ่นออกจากระบบการแบ่งอ านาจได้มากขึ้น มีความ
คล่องตัว ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น 

การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบภาคมีทั้งหมด 26 แห่ง โดย 22 
แห่งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส และอีก 4 แห่งอยู่ในจังหวัดโพ้นทะเล 
โดยให้จังหวัดอยู่ภายใต้เขตพื้นที่ของภาคใดภาคหนึ่งและก าหนดให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคเป็นผูว้่าราชการภาคด้วย
อีกต าแหน่ง ภาคในฐานะการปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อ
มีการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วย  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นปี ค.ศ. 
1982 [10] 
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1. หน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบภาคประกอบด้วยองค์กร
ที่ส าคัญ 3 ส่วนคือ 

   1.1. สภาภาค (Le Conseil regional) 
1.2. ป ร ะ ธ าน ส ภ าภ าค  (Le President duconseil 
regional) และ คณะกรรมการบริหาร (Le bureau) 
1. 3.  ส ภ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม  ( Le 

Conseileconomiqueet social) 
 เจตนารมณ์การจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบภาค เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากความต้องการของรัฐที่ต้องการแบ่งอ านาจและ
กระจายภารกิจและอ านาจจากส่วนกลาง โดยการจัดตั้ งเขต
บริหารงานเป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับนโยบายการพัฒนาจาก
ส่วนกลางที่มีขอบเขตพื้นที่การบริหารงานที่มากว่าพื้นที่รูปแบบ
จังหวัด รูปแบบภาคจึงถูกจั้งขึ้นโดยการก าหนดพื้นที่หลายจังหวัด
เป็นเขตบริหารงานรูปแบบภาค และมีการจัดตั้งโครงสร้างการ
บริหารจากการเอาผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นจังหวัดศูนย์กลางเป็น
ผู้บริหารภาคท าหน้าที่ประสานงานจากส่วนกลางในการน านโยบาย
มาสู่การปฏิบัติในระดับภาค 
 หากพิจารณาจากวิวัฒนาการของการจัดเขตพื้นที่รูปแบบภาค
เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นการจัดรูปแบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากเจตนารมณ์ของรัฐจากเหตุผลทางด้าน
การบริหารงานและจากนโยบายทางด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของฝรั่งเศส รูปแบบภาคจึงไม่ใช่รูปแบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของประชาชนหรือเป็นพื้นที่ชุมชน
ท้องถิ่นที่พัฒนามาสู่การจัดรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือน
ชุมชนดั้งเดิมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่เหมือนพื้นที่การปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่อยู่ในโครงสร้างส่วนล่าง (Lower Tier) รูปแบบภาคจึงจัด
ในรูปแบบโครงสร้างส่วนบน (Upper Tier) เป็นรูปแบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโครงสร้างส่วนบนภายใต้ เจตนารมณ์ ในด้านการ
บริหารงานและประสานกับส่วนกลางในการบริหารภารกิจที่มี
ขอบเขตขนาดใหญ่  

รูปแบบภาคเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นอีกระดับหนึ่ง ท่ีมี
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของภาคจึงมิได้จ ากัดอยู่เฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่ได้ขยายบทบาทไปสู่
ด้านอื่นๆ เช่นเดียวกับจังหวัดและเทศบาล ยิ่งกว่านั้นบทบาทของ
ภาคซึ่งเคยมีในลักษณะการให้ค าปรึกษาหรือข้อคิดเห็นเท่านั้นก็ได้
เปลี่ยนเป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย
และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในระดับภาค ทั้งยังมี
อ านาจในการออกระเบียบบังคับต่างๆในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบ
ระดั บ ภ าคด้ วย  เช่ น  ก ารออกระ เบี ยบ ข้ อบั งคั บ เกี่ ย วกั บ
สวนสาธารณะ รถโดยสารประจ าทาง การประหยัดพลังงาน การ
ค้นคว้าวิจัยทางด้านเทคโนโลยี และการท่องเที่ยว เป็นต้น 

 
7. สรุปผลการวิจัย 
 ผู้ศึกษาน ารูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบภาคของ
ฝรั่งเศส ที่ได้กล่าวไว้ในบทข้างต้นมาอภิปรายและสรุปผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยในส่วนของการสรุปผลการศึกษา ผู้
ศึกษาก าหนดประเด็นสรุปผลการศึกษาไว้ดังนี้ 

1. โครงสร้างรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบภาคของ
ฝร่ังเศสกับการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
 รูปแบบโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบภาคของ
ฝรั่งเศส นั้นมีโครงสร้างจากการเป็นองค์กรแห่งรัฐที่ท าหน้าที่บูรณา
การแผนการพัฒนาในระดับภูมิภาค ท่ีไม่เคยเป็นหน่วยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาก่อน ในปี 1982 ได้มีกฎหมายก าหนดให้ภาคในฐานะ
องค์กรของรัฐมีฐานะเป็นหน่วยหนึ่งในรูปแบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นของฝรั่งเศสจากรูปแบบการกระจายอ านาจการปกครอง จา
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หากเปรียบเทียบเชิงโครงสร้าง
รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบภาคของฝรั่งเศสในบริบท
ของวิวัฒนาการการก่อรูปของโครงสร้างรูปแบบภาคกับโครงสร้าง
การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยนั้น ตามประวัติศาสตร์การจัด
บริหารราชการไทยโครงสร้างรูปแบบภาคของฝรั่งเศสมีมีการจัด
โครงสร้างจากเกณฑ์ลักษณะเรื่องพื้นที่ ที่เทียบเคียงได้กับรูปแบบ
มณฑลของประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบการจัดระเบียบบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  

โดยลักษณะพื้นที่การปกครองรูปแบบมณฑลของไทยเป็นหน่วย
การปกครองที่มีฐานะพื้นที่การบริหารการปกครองใหญ่ที่สุด จาก
การรวบรวมหลายๆ เมือง (จังหวัด) มาเป็นมณฑล รูปแบบมณฑลมี
การใช้มาจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จึงได้มีการ
ยกเลิกหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาครูปแบบมณฑลไป หน่วยการ
ปกครองส่วนภูมิภาครูปแบบจังหวัดจึงเป็นหน่วยการปกครองส่วน
ภูมิภาคที่มีขอบเขตพื้นท่ีการปกครองใหญ่ที่สุดแทน 
 จากที่กล่าวข้างต้นของรูปแบบมณฑลของประเทศไทย ตาม
ระเบียบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในรูปแบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราช จนมาถึงการยกเลิกการใช้รูปแบบมณฑล
ในช่วงการเปลี่ ยนแปลงประเทศเข้ าสู่ การปกครองรูปแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โครงสร้าง
รูปแบบมณฑลกับโครงสร้างรูปแบบภาคของฝรั่งเศส ต่อมารูปแบบ
ภาคจึงเปลี่ยนมาเป็นหน่วยหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ฝรั่งเศส โดยรูปแบบภาคเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใน
โครงสร้างระบบบนของโครงสร้างรูปแบบทั่วไปตามระเบียบการ
จัดการปกครองท้องถิ่นของฝรั่งเศส 
 หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ที่อยู่ในโครงสร้างและ
ระดับเดียวกับโครงสร้างรูปแบบภาคของฝรั่งเศส คือรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น
ในโครงสร้างรูปแบบทั่วไปในระดับบน หากพิจารณาจากโครงสร้าง
และระดับดังกล่าวจะพบว่าหน่วยการปกครองรูปแบบภาคมีขอบเขต
พื้นที่รับผิดที่ใหญ่กว่าขอบเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดของ
ไทยเมื่อเปรียบเทียบในโครงสร้างและในระดับเดียวกัน ด้วยขอบเขต
พื้นที่กว้างขวางหากพิจารณาจากเกณฑ์เรื่องพื้นที่อาจมีการบริหาร
จัดการที่อาจไม่ทั่วถึง เมื่อเทียบกับโครงสร้างส่วนบนรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดของไทย  
2. วิเคราะห์แนวทางรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบภาค
ของฝร่ังเศสกับการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
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 โดยโครงสร้างของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบภาคกับ
โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยที่อยู่ในระดับโครงสร้าง
เดียวกับโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นของไทยคือรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แม้ขอบเขตของเกณฑ์การจัดตั้งรูปแบบภาคจะมี
เกณฑ์การจัดตั้งลักษณะพื้นที่ที่มีขอบเขตมากกว่ารูปแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แต่ทั้ง 2 รูปแบบก็มีลักษณะโครงสร้างอ านาจ
หน้าที่ที่คล้ายคลังกันคือการบูรณาการงานของพื้นที่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีการจัดตั้งของทั้ง 2 รูปแบบ 
 โครงสร้างอ านาจที่แตกต่างกันของรูปแบบภาคด้วยวิวัฒนาการ
ของรูปแบบภาคที่พัฒนาเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นในโครงสร้าง
ส่วนบน  เพื่อท าหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนในระดับ
ท้องถิ่น มีฐานะเป็น “องค์กรมหาชนอิสระ” และถูกจัดวางบทบาท
ในฐานะองค์กรพี่เลี้ยงเพื่อทาหน้าที่วางกรอบ สนับสนุน และจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็นต่างๆให้กับจังหวัดและเทศบาลซึ่งถูกจัดวางให้
เป็นองค์กรในระดับปฏิบัติการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดใน เขต
จังหวัดศูนย์กลางทาหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการภาคเพื่อคอยประสานงาน
หน่วยราชการต่างๆ ในระดับภาค รวมถึงเป็นผู้ดูแลคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับภาคชุดต่างๆ ซึ่งเป็นกลไกพิเศษที่รัฐจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อผลด้านการพัฒนา (L’établissement Public) ทาหน้าที่
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่อยู่ในเขตภาค ด้วยเป็นองค์กรที่พัฒนามาจากการเป็น
องค์การพัฒนาเศรษฐกิจ ขอบเขตโครงสร้างอ านาจของภาคจึงมี
ขอบเขตที่จัดท าบริการสาธารณะที่กว้างขวางกว่าโครงสร้างการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย 
3. ข้อเสนอแนะรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย จาก
การวิเคราะห์แนวทางรูปแบบการปกครองท้องถิ่น รูปแบบภาค 
(Region) ของประเทศฝร่ังเศส 

จากการศึกษาวิจัยพบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบภาคของ
ฝรั่งเศสอ านาจหน้าที่การบริหารงานในฐานะเป็นผู้ประสานนโยบาย
ของรัฐ ภายใต้รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงานแม้มี
ขอบเขตพื้นที่ขนาดใหญ่ในการรวมพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบจังหวัดหลายจังหวัดเป็นรูปแบบภาค แต่ลักษณะการ
บริหารงานมีความชัดเจนตามโครงสร้างการจัดองค์กร ดังเช่น สภา
เศรษฐกิจและสังคมที่จะเป็นตัวประสานนโยบายทางเศรษฐกิจจาก
รัฐกับท้องถิ่น และการก าหนดแผนบูรณาการทางเศรษฐกิจให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภูมิภาค ท าให้เกิดภาพการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดเสถียรภาพในภาพรวม 

เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นของไทย
ที่อยู่ในระดับโครงสร้างระดับบนช้ันเดียวกันคือองค์การบริหารส่วน
จังหวัด แม้พิจารณาจากโครงสร้างการจัดช้ันการปกครองส่วน
ท้องถิ่นระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส จะมีการจัดรูปแบบ
ภาคแบบของฝรั่งเศสอาจเป็นประเด็นที่ซับซ้อนหากน ารูปแบบภาค
มาจัดไว้ในโครงสร้างระดบับนรูปแบบท่ัวไป ความเป็นไปได้ในการบูร
ณาการข้อดีของรูปแบบภาคใช้กับรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
ของประเทศไทยคือการจัดในรูปแบบพิเศษ โดยใช้เกณฑ์เรื่องพื้นที่
แบ่งกลุ่มจังหวัดในการจัดตั้งรูปแบบพิเศษดังกล่าวในรูปแบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย 

8. ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย 
 การศึกษาการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบภาคกับรูปแบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยครั้งนี้ เป็นการยกประเด็นรูปแบบ
โครงสร้างการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสกับ
รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยซึ่งใช้รูปแบบรัฐแบบรัฐ
เดี่ยว น ามาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันเพื่อหาแนวทางการปรับ
ใช้เชิงองค์ความรู้ในการบูรณาการกับการปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ไทย จากรูปแบบการจัดโครงสร้างการบริหารราชการที่วางโครงสร้าง
การบริหารงานไว้ด้วยกัน 3 รูปแบบท่ีเหมือนกันของประเทศฝรั่งเศส
และประเทศไทยที่มี  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ประเทศไทยยังมีกรอบแนวคิดการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เหมือนกับฝรั่งเศส คือเป็นรูปแบบการปกครองที่รัฐกระจายอ านาจ
ไปให้แบบระบบคอนติเนนท์  (Continental System) 
 แม้ประเทศไทยจะมีวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครอง 
จากการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะเฉพาะของบริบทการเมืองการ
ปกครองไทย การศึกษาวิเคราะห์การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
ประเด็นการศึกษานั้นก็มีหลายบริบท เช่น  โครงสร้างรูปแบบการ
จัดการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นประเด็นการศึกษาหนึ่ง ที่จะช่วย
เปิดพื้นท่ีการศึกษาการปกครองท้องถิ่นของไทย โดยใช้การวิเคราะห์
กับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นต่างประเทศ ดังกรณีที่ผู้ศึกษาได้น า
โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นรูปแบบภาคของประเทศฝรั่งเศสมา
เป็นหน่วยในการศึกษาวิเคราะห์ 
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บทคัดย่อ 
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวจีน ณ สุสานเขาฟ้า ต าบลชัยนาม อ าเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อศึกษาส่วนประกอบของหลุมฝังศพภายในสุสานและศึกษาความหมายของตัวอักษรจีนบนป้ายหลุมฝังศพ 
         งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วารสาร สื่อออนไลน์ และเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
รวมถึงถ่ายภาพประกอบ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบแบบวิธีสามเส้า (Triangulation) พร้อมน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณาวิเคราะห์ 
(Descriptive analysis) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า สุสานเขาฟ้ามีข้อแตกต่างจากสุสานอื่น ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก คือ เป็นสุสานที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิประสาทบุญสถาน เป็นสุสานแบบเปิด โดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปในประกอบศาสนพิธีในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ใน
บริเวณสุสานได้โดยไม่ต้องขออนุญาต สุสานแห่งนี้ยังมีสถานท่ีส าหรับฝังศพไร้ญาติ เมื่อครบก าหนดจะมีการจัดพิธีกรรมล้างป่าช้าบริเวณสุสาน
ศพไร้ญาติในสุสานเขาฟ้า ซึ่งผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถเข้าร่วมการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ ส าหรับสิ่งก่อสร้างที่ปรากฏในบริเวณสุสาน ได้แก่ 
การสร้างฮวงซุ้ยตามหลักฮวงจุ้ย ส่วนประกอบของหลุมฝังศพ ตัวอักษรจีนท่ีปรากฏบนป้ายหลุมฝังศพ ซุ้มประตูแต่ละแห่งและสถานท่ีประกอบ
ศาสนกิจท่ีพบในสุสาน รวมทั้งสัญลักษณ์และภาพมงคลของชาวจีนท่ีปรากฏในบริเวณสุสานดังกล่าว ล้วนมีความหมายแฝงไปในเชิงค าสอนของ
ชาวจีนให้ประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมและความกตัญญู จึงจะบังเกิดความสุขและความเป็นสิริมงคลในขณะยังมีชีวิต และจะได้พบกับความ
สงบสุขในโลกหลังความตาย สิ่งเหล่านี้ท าให้ทราบว่าสุสานเขาฟ้าได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต๋า และพุทธศาสนานิกาย
มหายาน  ซึ่งท้ังหมดมีจุดเชื่อมโยงสัมพันธ์กันตามความเชื่อและแนวคิดของชาวจีนท่ีมีปรากฏในประวัติศาสตร์จีนไม่ต่ ากว่าสองพันปี 
ค าส าคัญ ความเชื่อ / พิธีกรรม / ความตาย / ชาวจีน / สุสาน 
 

Abstract 
The research objectives are; 1) To study the beliefs and rituals about the mortality of the Chinese at Khao Fah 

tomb, Chai Nam, sub-district in Phitsanulok province. 2) To study the composition of the tomb inside the cemetery and 
to study the meaning of Chinese characters on the grave signs. 

         The method of this research uses qualitative evaluation, using a method of data collection from documents 
and other related research, journals and online media. Field data was collected by interviewing those involved with 
accompanying observations and illustrations. To analyze the research results, the data obtained was examined using 
the triangulation method and the research results were examined with the descriptive method. The research findings 
showed the tombs are different from any other tombs in Phitsanulok. The tomb is the responsibility of the 
Prasatbunyasathan Foundation. The tomb is always open and can be viewed by the general public. People can also 
perform ceremonies during various festivals in the area without requiring permission. This tomb also has a place for 
unclaimed bodies where funeral rites are held and followers of the faith can attend various ceremonies. The buildings 
in the area (including the tomb) were constructed according to Feng Shui principles and are used for numerous 
ceremonies. The structure of the graves and the meaning of the Chinese characters that appear on the grave signs also 
include letters. These also appear on each of the gates and the ministering places found in the graveyard. Symbols and 
images of Chinese people also appear throughout the graveyard. The meaning of these symbols and images are of 
teachings, indicating good behaviour, morality and gratitude, to be born of joy and luck while still living and to meet 
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peace in the world after death. It is important to note that the Khao-Fah tomb is also influenced by the Confucian 
belief and also Taoism and Buddhism. All of which are linked together by the faith and the ancient beliefs of the 
Chinese people for over two thousand years. 
Keyword Beliefs / Rituals / Mortality / Chinese / Tomb 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สุสานของชาวจีนเป็นสถานที่หนึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังสุดท้าย
ที่ส าคัญของชีวิต การฝังศพบรรพบุรุษมีที่มาอย่างยาวนานแสดงให้
เห็นถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม ศาสนา ความเชื่อและพิธีกรรมต่าง ๆ ของ
ผู้คนในแต่ละยุคสมัยผ่านทางงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ปรากฏ
บนส่วนประกอบของหลุมฝังศพในสุสาน  มีลักษณะโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะงดงามและเป็นสถานที่เงียบสงบ รวมถึงมีความ
เช่ือมโยงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ สามารถ
ส่งเสริมให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองหลายด้าน สนับสนุนดวงทั้งเรื่อง
ของโชคลาภ หน้าที่การงานรวมถึงเรื่ องของสุขภาพ มีการน า
ศาสตร์ฮวงจุ้ ย（风水）มาใช้โดยการดู ชัยภูมิรอบข้างอย่าง
พิถีพิถัน ยึดตามหลักความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ สุสานจีนใน
ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของความเช่ือตลอดจนพิธีกรรมหลังความ
ตายต่าง ๆ ที่มีความแยบคายของวัฒนธรรมจีนทั้งมีการเชื่อมโยงถึง
ในสมัยประวัติศาสตร์ระหว่างบรรพบุรุษกับลูกหลานอย่างส าคัญและ
ลึกซึ้ง ซึ่งเห็นได้เด่นชัดจากหลักฐานช้ินส าคัญในสุสาน 13 กษัตริย์
（十三陵）ซึ่งมีความเช่ือว่าเมื่อท าเลที่ตั้งของสุสานบรรพบุรุษ
ส่งผลต่อลูกหลานได้ สุสานของกษัตริย์ย่อมส่งผลต่อราษฎรได้
เช่นเดียวกัน  โดยเฉพาะในสมัยของราชวงศ์หมิ ง（明朝）     
(พ.ศ. 1911 - 2187 ) ให้ความส าคัญกับเรื่องหลุมฝังศพเป็นอย่าง
มาก ถือเป็นยุคทองของศิลปะก่อสร้างสุสาน และสมัยของราชวงศ์ชิง
（清朝）(พ.ศ. 2187 - 2455) ได้ยึดหลักเกณฑ์ของการสร้าง
สุสานเช่นเดียวกับราชวงศ์หมิง（明朝）การสร้างสุสานของชาว
จีนจึงเป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ที่สะท้อนให้เห็น
วัฒนธรรมของชาติ วรศักดิ์ มหัทธโนบล [1] 
 กล่าวถึงสุสานจีนในประเทศไทย ต้องเท้าความย้อนกลับไปถึง
สาเหตุที่ชาวจีนได้อพยพมาทางตอนใต้ของประเทศไทยเพื่อหลีกหนี
ความขัดแย้ง ความยากจน และผลกระทบจากสงครามฝิ่น (Opium 
Wars) การอพยพของชาวจีนที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานในประเทศไทย
นั้น มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 13 ก่อนการ
สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในปี พ.ศ. 1893 จนถึงช่วงก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 1 ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 (พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) เนื่องจากทางตอนใต้ของจีนเปรียบเสมือน
เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่ท าให้เศรษฐกิจก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง
เพราะมีพื้นที่ติดทะเล เพื่อความอยู่รอดของชีวิตจึงมีชาวจีนเดิน
ทางเข้ามาไทยโดยทางเรือนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อสถานการณ์
ต่าง ๆ คลี่คลายลง กาลเวลาผ่านไปประเทศไทยและจีนยิ่งมีการ
เจริญความสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น ในสมัยนั้นมีการแบ่งกลุ่มชาวจีนที่
อพยพเข้ามาในไทยออกเป็น 2 กลุ่ม คือพวกจีนเก่าและจีนใหม่ ชาว
จีนส่วนใหญ่เข้ามาในไทยแบบ “เสื่อผืน หมอนใบ” มี 5 กลุ่มใหญ่ 
คือจีนแต้จิ๋ว（潮州会馆）จีนฮกเกี้ยน（福建会馆）จีนแคะ
（客家总会）จีน ไหห ล า（海南会馆）และจีนกวางตุ้ ง   

（广东会馆）หลังจากที่เข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานในประเทศไทย
แล้ว ได้มีการผสมผสานกันระหว่างความเชื่อของชาวจีนและชาวไทย 
พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร [2] ซึ่งการที่ชาวจีนมีบทบาทในไทยอย่าง
ยาวนานย่อมต้องทิ้งอารยธรรมจีนหลงเหลือไว้ในแผ่นดินไทย    
 เมื่อกล่าวถึงความเช่ือและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตายของ
ชาวจีนที่สามารถพบเห็นได้เด่นชัดคือ พิธีกรรมในเทศกาลตรุษจีน 
（春节）พิธีเช็งเม้ง（清明）พิธีกงเต๊ก（功德）พิธีสารทจีน
（鬼节）และพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวจีน นับเป็นวันรวม
ญาติวันหนึ่งตามธรรมเนียมประเพณีจีน ทั้งยังแฝงกุศโลบายในเรื่อง
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันภายใน
ครอบครัวและเหล่าเครือญาติ บ้างมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษถึงแม้จะ
เสียชีวิตไปแล้วแต่วิญญาณยังคงด าเนินชีวิตในอีกโลกหนึ่ง อาจ
ต้องการความช่วยเหลือต่าง ๆ จากลูกหลานเช่นเดียวกับที่ลูกหลาน
ต้องการการพึ่งพา กล่าวคือเป็นเพราะบรรพบุรุษยังสามารถก าหนด
ชะตาชีวิตของลูกหลาน ดังตัวอย่างจากการศึกษาจริยวัตรของยอด
กตัญญูตามปรัชญาขงจื๊อใน “ยี่จับสี่ห่าว”（二十四孝）หรือใน       
ภาษาไทยเรียกว่ายี่สิบสี่กตัญญู สุนีย์ ลีลาพรพินิจ [3] นอกจากนี้      
แนวคิดเกี่ยวกับลัทธิและศาสนามีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวจีนในประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นความเชื่อระหว่างลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต๋า พุทธศาสนานิกาย
มหายาน และการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีน รวมถึงพิธีกรรมการ
จัดงานศพที่ในแต่ละขั้นตอนล้วนแฝงคติธรรมเพื่อเตือนใจให้ระลึก
และพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงคติเรื่อง
ชีวิตหลังความตาย ซึ่งมีความเช่ือมากกว่า 2,000 ปี นับตั้งแต่สมัย
อดีตกาล ก่อนท่ีชาวจีนจะมีความเช่ือเรื่องของวิญญาณ การประกอบ
พิธีศพของชาวจีนเป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่มีระเบียบแบบแผน เมื่อมี
ผู้เสียชีวิตจะน าไปโยนทิ้งตามป่าเขาแต่พิธีศพได้มีการวิวัฒนาการมา
เรื่อย ๆ พจนาถ เกสจินดา [4] จนกระทั่งถึงสมัยราชวงศ์เซี่ย เริ่มให้
ความส าคัญกับศพผู้เสียชีวิตมากขึ้น โดยจะต้องท าพิธีศพให้ดีที่สุด 
จึงเริ่มมีการน าศพใส่โลง เเละท าพิธีก่อนที่จะน าไปฝัง เมื่อถึงสมัย
ราชวงศ์โจว มีขุนนางช้ันสูงผู้ส าเร็จราชการนามว่า โจวกงจีตั้น   
（周公姬旦）ซึ่งเป็นบุคคลแรกท่ีคิดและก าหนดประเพณีต่าง ๆ 
เช่น ประเพณีการแต่งงาน การเฝ้ากษัตริย์ และนอกจากนี้ยังมีพิธี
การไว้ทุกข์ โดยเฉพาะธรรมเนียมในการจัดงานศพท่ีต้องท าให้ดีที่สุด
ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ จิตรา ก่อนันทเกียรติ [5] ในปัจจุบันพิธีกรรม 
ต่าง ๆ เริ่มถูกตัดทอนและลดความส าคัญลง เนื่องจากในปัจจุบัน
นิยมใช้วิธีการเผาแทนการฝัง ท าให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านพิธีกรรม
และสุสานจีนนั้นค่อนข้างศึกษาหาได้ยาก ทั้งยังใช้วิธีการสืบทอด
ข้อมูลแบบการพูดคุยปากต่อปากเล่าต่อกันมา โดยอาศัยการจ าแบบ
ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร “ส่วนมากสุสานมันจะเป็นสิ่ง
อัปมงคล เขาเลยไม่ท าเป็นข้อมูล paper (กระดาษ) ที่ว่าจะหาไป
ศึกษาได้ ส่วนมากก็จะเป็นค าบอกเล่าของคนโบราณ ส่วนมากค า
บอกเล่าของคนโบราณว่า เอ้อ! เป็นแบบนี้นะ คนรุ่นสมัยนั้น อะไร
อย่างนี้ คือเหมือนว่าคนโบราณเขาไม่ค่อยจะท าอะไรที่เกี่ยวกับ
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สุสาน” รพีพงศ์  พยัตตพงษ์  [6] ซึ่ งส่งผลต่อความถูกต้องและ
รายละเอียดของข้อมูล ดังนั้นสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมที่ดีงาม ทั้งชาวจีนและชาวไทยเช้ือสายจีนภูมิใจน าเสนอ 
แม้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ยังมีการสืบทอดต่อกันมาจน
กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
 ในปี พ.ศ. 2562 มีนักเขียนนิยายโดยใช้นามปากกา Larza ได้
วาดลวดลายการแต่งนิยายออนไลน์ลงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคช่ัน  
ต่าง ๆ ในคอลัมน์  “พบปะพูดคุย” Larza กล่าวว่า “ได้รับแรง
บันดาลใจจากการที่ไปเช็งเม้งแล้วเห็นว่าหลุมข้าง ๆ มีหญ้าขึ้นจนรก
และมีขยะเกลื่อนหลุม ตอนนั้นเลยคิดว่าถ้าเกิดผีมีจริง ๆ เจ้าของ
หลุมคงเหงามาก เลยเป็นที่มาของเนื้อหาเรื่อง เขามาเช็งเม้งข้าง ๆ 
หลุมผมครับ” www.dek-d.com/ writer/49102/ [7] หลังจากนั้น
ได้ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มผ่านส านักพิมพ์เอเวอร์
วาย (every) จากการได้รับกระแสตอบรับจากผู้อ่านนิยายเป็น
จ านวนมาก จึงท าให้เกิดเป็นละครชุดเรื่อง “เขามาเช็งเม้งข้าง ๆ 
หลุมผมครับ” ซึ่งเริ่มออกอากาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา จากผลการสืบค้นข้อมูลถึงแนวโน้มประมาณ
จ านวนผู้ชมและแสดงการค้นหาในแต่ละช่วงเวลามีผลระดับความ
สนใจมากที่สุดในวันที่ 14 - 20 เมษายน พ.ศ. 2562 รวมถึงกระแส
ยอดนิยมหั วข้อ  “เทศกาลเช็งเม้ ง” ที่ มีการค้นหาใน Google 
Trends เป็นอันดับ 1 https://bit.ly/2ly 9G1H [8] ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความสนใจในรายละเอียดของผู้ชมที่ต้องการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
เพื่อท าความเข้าใจในเทศกาลและพิธีกรรมของชาวไทยเช้ือสายจีน
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้วิจัยได้รับชมละครชุดเรื่อง “เขามาเช็งเม้ง  
ข้าง ๆ หลุมผมครับ”  ที่มีการด าเนินเนื้อเรื่องอย่างสนุกสนาน ครบ
รส ทุกอารมณ์และสอดแทรกในเรื่องพิธีเช็งเม้ง พิธีกรรมการ
ปลดปล่อยวิญญาณของชาวจีน รวมถึงความเช่ือและการปฏิบัติตน
เรื่องความกตัญญูต่อหลุมฝังศพของบรรพบุรุษในปัจจุบัน ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงเลือกสถานที่ในการศึกษาวิจัย ณ สุสานเขาฟ้า จังหวัด
พิษณุโลก เนื่องจากเป็นสุสานที่อยู่ภายใต้มูลนิธิประสาทบุญสถาน 
จังหวัดพิษณุโลก ท าให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและมีการซื้อขายท่ีดิน
ในการก่อสร้างอย่างถูกกฎหมาย ไม่รุกล้ าพื้นที่สาธารณะ ซึ่งสถานที่
แห่งนี้ยังไม่มีจดบันทึกข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยข้อจ ากัด
การเข้าถึงข้อมูลด้านเนื้อหาในเชิงลึกที่นับวันยิ่งหาข้อมูลที่ถูกต้อง  
ได้ยาก และข้อจ ากัดการเข้าถึงบุคคลผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ถือเป็น
รุ่นลูกหลานที่สืบทอดการดูแลในรุ่นที่ 2 หรือ รุ่นที่ 3 จึงสามารถให้
ข้อมูลได้เท่าที่ตนทราบ ซึ่งผู้ที่ทราบถึงข้อมูลได้เป็นอย่างดีล้วนเป็น
รุ่นบุกเบิกการสร้างสุสานเขาฟ้าคือรุ่นของอากง อาม่า มีทั้งผู้ที่
เสียชีวิตแล้วและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ มีสุขภาพ
ร่างกายไม่แข็งแรงรวมถึงเรื่องของความจ า มีอาการหลงลืมท าให้เล่า
เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน ประกอบกับ
เป็นสถานท่ีผู้คนไม่ค่อยนิยมมาหรือมาในจ านวนลดน้อยลง 
 จากสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยและมูลนิธิฯ จึงมีความเห็นร่วมกันว่า
ต้องการเผยแพร่ข้อมูลที่ก าลังค่อย ๆ สูญหายให้คงอยู่และเป็นการ
ให้ความรู้ความเข้าใจความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของ
ชาวจีน ณ  สุสานเขาฟ้า รวมถึงพิธีกรรมในเทศกาลตรุษจีน พิธี    
เช็งเม้ง พิธีกงเต๊ก พิธีสารทจีนและพิธีกรรมการจัดงานศพของ    

ชาวจีน  ความเช่ือเรื่องเทพเจ้า การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์  หรือการ  
นับถือลัทธิและศาสนาของชาวจีน เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของลวดลาย
ประติมากรรมบนหลุมฝังศพ พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวจีน 
พิธีกรรมการล้างป่าช้าสุสานศพไร้ญาติ รวมถึงการเลือกท าเลที่ตั้ง
ของส่วนประกอบของฮวงซุ้ย (หลุมฝังศพ) รวมทั้งความหมายของ
ตัวอักษรจีนบนป้ายหลุมฝังศพและส่วนประกอบสถานที่บริเวณ
โดยรอบสุสานเขาฟ้า เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากภาคสนามทั้งหมดมา
พิจารณาผนวกกับข้อมูลทางเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูล และ
สรุปผล ตีความตามความถูกต้องแม่นย าโดยผ่านวิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า จนได้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม และสืบทอดวัฒนธรรมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาว
จีน ณ สุสานเขาฟ้า ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพื่อศึกษาส่วนประกอบของหลุมฝังศพภายในสุสานและศึกษา
ความหมายของตัวอักษรจีนบนป้ายหลุมฝังศพ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกพ้ืนที่ในการวิจัย ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้มี
การสืบค้นข้อมูลสถานที่จากอินเทอร์เน็ตว่าในจังหวัดพิษณุโลกมี
สุสานตั้งอยู่ที่ใดบ้าง จากนั้นจึงมาสรุปข้อมูลเปรียบเทียบ และลง
ส ารวจพ้ืนท่ีจริง จากการให้ค าสัมภาษณ์ระบุว่าสถานที่แห่งนี้ มีพื้นที่
ติดกับภูเขาและมีเนื้อที่กว้างขวางหลายร้อยไร่ มีเอกสารเป็นโฉนด
ที่ดินมารับรองถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 
และผู้วิจัยมีการขออนุญาตก่อนทุกครั้งท่ีเข้าส ารวจพ้ืนท่ี 

ขั้นตอนที่ 2 การเลือกผู้ให้ข้อมูล ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ก าหนด
เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของ
มูลนิธิประสาทบุญสถาน มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับศพไร้ญาติ ณ สุสาน
เขาฟ้า 2. ผู้ดูแลส่วนวิหารภายในมูลนิธิประสาทบุญสถาน เนื่องจาก
สุสานเขาฟ้ามีมูลนิธิประสาทบุญสถานเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอยู่ ไม่ว่า
จะเป็นด้านการซื้อขายที่ดิน และการดูแลสุสาน 3. ผู้ดูแลและปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สุสานเขาฟ้า ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลกที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุสานและพิธีกรรม
ความเชื่อ 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้แบ่ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 3.1 ขั้นตอนการส ารวจและการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร ผู้วิจัยได้มีการศึกษาและสืบค้นเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวจีน รวมไปถึง
เทศกาลส าคัญ และประวัติความเป็นมาของพิธีกรรม อีกทั้งยังได้
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากวารสาร หนังสือ สื่อออนไลน์ รวมทั้ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้วิจัย และช่วย
ก าหนดแนวทางพื้นฐานในการศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 3.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดย
ผู้วิจัยได้มีการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับพิธีกรรม
และความเชื่อในเขตพื้นที่ท่ีได้ก าหนดไว้ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต 
มีการบันทึกวีดีโอและรูปภาพประกอบในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์จนได้ส่วนที่ถูกต้อง ครอบคลุม และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 3.2.1 การสัมภาษณ์ เชิ งลึก ในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้ ใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผสมผสานกับการเก็บข้อมูลที่ได้จากค าบอกเล่า   
ซึ่งก่อนลงพื้นท่ีจริง ผู้วิจัยได้มีการติดต่อนัดหมายกับผู้ให้สัมภาษณ์ไว้
ในเบื้องต้น จากน้ันได้เริ่มสัมภาษณ์ตามประเด็นที่วางไว ้
 3.2.2 การสังเกต ในส่วนนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบ     
ไม่มีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้เข้าสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมขณะมีการ
ประกอบพิธีการน าศพลงหลุม จนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธี ถ้าผู้วิจัยเห็นว่า
มีสิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อ พิธีกรรม รวมถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติต่าง ๆ ก็จะท าการสอบถามจากซินแสที่อยู่ในพิธี เพื่อน าข้อมูล
มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มี
คุณภาพ 
 ขั้นตอนท่ี 3.3 ขั้นตอนการจัดการกับข้อมูล ในส่วนน้ีผู้วิจัยได้ 
น าข้อมูลจากการลงพื้ นที่ภาคสนามมาถอดความจากเครื่อ ง
บันทึกเสียง ใช้วิธีการก ากับเสียงภาษาจีนกลางโดยอ้างอิงจากเกณฑ์
การถ่ายถอดเสียงภาษาจีนแมนดารินด้วยอักขระวิธีไทย (2543) [9]       
และจับประเด็นสรุปสาระส าคัญ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 4 การใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล  ในขั้นตอนนี้
ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบจากการสัมภาษณ์ เพื่อให้
ได้ ข้ อ เท็ จจริ งของข้อมู ลที่ อาจมีความคลาด เคลื่ อน ได้ ตาม
บุคคล   โดยเครื่องมือที่ใช้ มีดังน้ี  

1. สมุดจดบันทึกข้อมูลการให้สัมภาษณ์  
2. กล้องถ่ายรูปและวีดีโอ เพื่อใช้ในการบันทึกภาพของผู้ให้

สัมภาษณ์ และใช้บันทึกในข้ันตอนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม  
3. เครื่องบันทึกเสียง โดยก่อนการบันทึกเสียง ผู้วิจัยมีการ 

ขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ก่อน เมื่อผู้ให้สัมภาษณ์อนุญาตแล้ว จึงจะ
เริ่มท าการบันทึกเสียงสนทนา 

ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ในขั้นตอน
นี้ผู้วิจัยได้มีการก าหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและลงพื้นที่
ภาคสนาม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 
2562 

ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล  ในขั้นตอนนี้
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ โดยใช้การ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า วิเคราะห์ข้อมูลแบบบรรยายและ
พรรณนาวิเคราะห์ เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงพอตาม
จุดประสงค์ในระดับหนึ่งแล้ว ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
จ าแนก เรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ ถ้าหากพบว่ามีข้อมูลแต่ละประเด็น
ที่ยังไม่สมบูรณ์ จะท าการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
อีกครั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และได้มาซึ่งข้อมูลที่
ครบถ้วนถูกต้อง 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
ผลจากการศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของ

ชาวจีน ณ สุสานเขาฟ้า ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัย โดยแยกตามวัตถุประสงค์ได้
ดังนี ้ 

4.1 ความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวจีน ณ 
สุสานเขาฟ้า ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก   

ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อของชาวจีนที่ปรากฏในสุสานเขาฟ้า 
มีความเช่ือมาจากการนับถือลัทธิขงจื๊อ ซึ่งมีขงจื่อเป็นนักปรัชญา
ต้นแบบแนวคิด และเนื่องจากขงจื่อมีหลักค าสอนเรื่องการกตัญญู
ที่มาจากใจจริง และการเคารพนอบน้อมบูชาต่อบรรพบุรุษ ขงจื่อจึง
ได้น าวัฒนธรรม พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมศพมาใช้ ซึ่ง
มีแนวคิดการประกอบพิธีกรรมมาจากโจวกงจีตั้น（周公姬旦）

ที่เป็นผู้คิดค้นและก าหนดกฎเกณฑ์ธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ       
ที่ขงจื่อยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกัน และได้มีการถ่ายทอดแนวคิดการ
ประกอบพิธีมาจนถึงปัจจุบัน พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายที่จัดขึ้นใน
สุสานเขาฟ้า จึงแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ 1. พิธีกรรมประจ าปีที่
เป็นเทศกาล ได้แก่ พิธีกรรมในเทศกาลตรุษจีน พิธีเช็งเม้ง พิธี  
สารทจีน และ 2. พิธีกรรมศพ ได้แก่ พิธีการจัดงานศพของชาวจีน 
พิธีกงเต๊ก นอกจากการนับถือลัทธิขงจื๊อแล้วนั้น ชาวจีนภายในสุสาน
เขาฟ้ายังมีการนับถือลัทธิเต๋าตามหลักค าสอนที่เน้นเรื่องการด าเนิน
ชีวิตสอดคล้องด้วยกฎแห่งความสมดุลของธรรมชาติ ลัทธิเต๋ามีความ
เชื่อเรื่องไสยศาสตร์  มีความเชื่อว่าวิญญาณสิงสถิตอยู่  โดยเหลาจื่อ
ได้ค้นพบว่าเอกภาพนี้มีพลังตรงข้ามกันสองอย่างคือ หยิน（阴）

และหยาง（阳）ที่เป็นสัญลักษณ์วงกลมครึ่งขาวครึ่งด า ในด ามีจุด
ขาว ในขาวมีจุดด าของลัทธิเต๋า ซึ่งสัญลักษณ์หยินหยางสอดคล้อง
กับภาพถ่ายบนลวดลายประตมิากรรมที่พบบนหลมุฝงัศพของชาวจีน
ที่สุสานเขาฟ้า โดยการใช้สัญลักษณ์หยินหยางมีความหมายคือ การ
มีอยู่คู่กันของทุกสิ่งบนโลกนี้ เปรียบเสมือนมีสิ่งที่ดีและสิ่งที่ ไม่ดี    
สอนให้มองโลกเหมือนเหรียญสองด้านและใช้เป็นตัวก าหนดศาสตร์ 
ฮวงจุ้ยที่ใช้ในการเลือกท าเลที่ตั้งฮวงซุ้ยหลุมฝังศพ ตามหลักค าสอน
ของลัทธิเต๋า กล่าวคือ ด้านหลังต้องเป็นภูเขา ด้านหน้าต้องเป็น
แหล่งน้ า เป็นหลักแห่งความสมดุลของธรรมชาติ เช่นเดียวกับสุสาน
เขาฟ้าที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์สอดคล้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ซึ่ง
ความเช่ือเรื่องฮวงจุ้ยหลุมฝังศพภายในสุสานเขาฟ้า สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วรเทพ บุณฑริกมาศ และธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ 
[10] รายงานว่า “ข้อมูลเกี่ยวกับฮวงจุ้ยผู้ เสียชีวิต หรือฮวงซุ้ย 
เกี่ยวกับการบูชาบรรพบุรุษ และเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องของวิญญาณ 
ฮวงจุ้ยจึงเป็นวิธีการปฏิบัติต่อบรรพบุรุษในการเลือกท าเลที่ตั้งที่ดี
ที่สุด เพื่อฝังศพ เเละเมื่อมีท าเลที่ ดีก็จะส่งผลต่อลูกหลานให้
เจริญรุ่งเรือง ฮวงจุ้ยจึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนที่กระท าสืบ
ต่อกันมา” 

ภายในบริเวณโดยรอบศาลาประกอบพิธีของสุสานเขาฟ้าปรากฏ
เหล็กดัดลวดลายหลี่ว์ต้งปิน（吕洞宾）และเหอเซียนกู（何仙

姑）ซึ่งเป็น 2 ใน 8 เซียนของจีน กล่าวคือ มีความเกี่ยวข้องลัทธิ
เต๋าคือการได้บรรลุธรรมเป็นเซียน และมีการใช้สัตว์เป็นสัญลักษณ์
แทนเทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว（福禄寿）โดยใช้สัญลักษณ์ค้างคาว     

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
261ภาคบรรยาย



 

5 ตัว ล้อมรอบตัวฮก（福）ซึ่งค้างคาวเป็นพาหนะของเทพเจ้าฮก   
(เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) มีความหมายกล่าวถึงมงคล 5 ประการ   
กวางดาวแทนความหมายของความเป็นอมตะ ซึ่งเป็นพาหนะเทพ
เจ้าลก（禄）และนกกระเรียนแทนความหมายของซิ่ว（寿）มี
ความหมายว่าอายุยืนยาว ซึ่งนกกระเรียนถือเป็นพาหนะของเทพเจ้า
ซิ่ว นอกจากนี้ที่บ่งบอกการนับถือลัทธิเต๋าของสุสานเขาฟ้ายังมีศาล
แป๊ะกง หรือ ก่านเทียนต้าตี้（感天大帝）เป็นนักพรตในลัทธิเตา๋ 
ก่านเทียนต้าตี้ภายในสุสานเขาฟ้า คือ เจ้าที่ที่ดูแลป่าเขา จะเห็นได้
จากลักษณะรูปปั้นก่านเทียนต้าตี้ภายในศาลแป๊ะกงของสุสานเขาฟ้า 
โดยในมือถืออาวุธและเท้าเหยียบเสือ ซึ่งหมายถึงการสยบเสือ แสดง
ถึงการใช้เสือเป็นพาหนะ หากเทพเจ้าที่จะเดินทางไปยังสถานที่  
ต่าง ๆ จะมีเสือเป็นผู้ติดตาม และภายในศาลแป๊ะกงยังปรากฏ
เหล็กดัดลวดลายรูปเสืออยู่ทางฝั่งขวาของทางหน้าต่าง ปรากฏ
เหล็กดัดลวดลายมังกรอยู่ทางฝั่งซ้ายของหน้าต่าง ซึ่งชาวจีนถือทั้ง
สองเป็นสัตว์มงคลที่มีความส าคัญมากท่ีสุด นอกจากนี้ตามความเชื่อ
เรื่องลวดลายศิลปกรรมหรือประติมากรรมของชาวจีนได้รับอิทธิพล
จากลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต๋า และศาสนาพุทธหลากหลายนิกาย รูปแบบ
ศิลปกรรมอาจมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันไปตามค าสอน
แต่ละลัทธิแต่ละศาสนา ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความหมายในทางเป็นสิริ
มงคล ส่วนลวดลายประติมากรรมบนหลุมฝังศพภายในสุสานเขาฟ้า
ที่พบเห็นได้บ่อยและสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือ ได้แก่ 1. มังกร เป็น
สัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลที่ดีที่สุด และเป็นสัญลักษณ์ส าคัญ
ของศาสตร์ฮวงจุ้ยในต านานพื้นบ้านของจีน เป็นสัตว์มงคลสูงสุด 
เป็นตัวแทนแห่งความแข็งแกร่ง และความกล้าหาญ 2. หงส์ เป็นเจ้า
แห่งปักษาและเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งของจีนมาแต่โบราณ เป็น
สัญลักษณ์ของจักรพรรดินี ความงาม เพศหญิง ซึ่งชาวจีนใช้หงส์เป็น
สญัลักษณ์แห่งโชคลาภ 3. นกกระเรียน หมายถึง ความยั่งยืน การใช้
นกกระเรียนจะช่วยส่งเสริมให้อายุยืน สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
หน้าที่ การงานราบรื่นและส่ งเสริมการเรียนให้ดี  เพราะอีก
ความหมายหนึ่งของสัตว์ชนิดนี้คือ ความเจริญรุ่งเรือง วาสนาและ
ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์  4. กวางดาวแทนความหมายของความเป็น
อมตะ ซึ่งเป็นพาหนะเทพเจ้าลก（禄）เป็นตัวแทนของความโชคดี
และอายุยืนนาน นอกจากนี้ยังให้โชคเกี่ยวกับความส าเร็จในเรื่อง 
การงาน รวมถึงความส าเร็จในระยะยาวอีกด้วย 5. ต้นไผ่ เป็นต้นไม้
มงคล มีสัญลักษณ์สื่อความก้าวหน้า การยืดหยุ่น มั่นคง ทนทาน 
อายุยืน เป็นไม้ที่มีประโยชน์มาก ปลูกง่ายโตเร็ว แตกกอเร็ว และให้
ใบสีเขียวตลอดปี ในฤดูหนาวต้นไผ่จะไม่แห้งตาย ดังนั้น ต้นไผ่จึง
เป็นสุดยอดไม้มงคลของการอวยพรตามความหมายให้ก้าวหน้า 
รุ่งเรืองอย่างมั่นคงตลอดกาล  6. สิงห์ เป็นสัตว์มงคล ท าหน้าที่
อารักขาดูแลสถานที่ วิธีสังเกตเพศของสิงห์คือ สิงห์เพศผู้จะอยู่ทาง
ฝั่งขวาใต้อุ้งเท้าเหยียบลูกโลก และสิงห์เพศเมียจะอยู่ทางฝั่งซ้ายใต้
อุ้งเท้าตะปบลูกสิงห์ ซึ่งสื่อถึงเครื่องหมายของความรุ่งเรืองและความ
มียศถาบรรดาศักดิ์ ยังมีอ านาจขจัดปีศาจและสิ่งช่ัวร้าย ท้ังยังช่วยให้
มีฐานะมีช่ือเสียง ความหมายคือ การมีรูปสิงห์ส่วนมากจะหมายถึงผู้
ที่เป็นข้าราชการ เช่น ทหาร ต ารวจยศนายร้อย รองปลัดอ าเภอ   
ซึ่งลวดลายต่าง ๆ สามารถสื่อให้เห็นถึงความเช่ือของชาวจีนได้เป็น
อย่างดี 

การนับถือพุทธศาสนาสามารถสังเกตและศึกษาได้จากทางป้าย
ซุ้มต่าง ๆ ของสุสานเขาฟ้า นอกจากนี้ยังมีเจ้าพ่อเขาฟ้า (ศาลปู่แดง) 
หรือศาลเจ้าที่ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสุสานเขาฟ้า 
และชาวบ้านในต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก     
เป็นอย่างมาก โดยทุกเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะมีการจัดพิธีเลี้ยงที่
ศาลเจ้าพ่อเขาฟ้า  มีความเชื่อว่าเจ้าพ่อเขาฟ้าจะคอยอยู่ดูแลปกปัก
รักษาคุ้มครองภูเขาแห่งนี้ทั้งลูก ซึ่งก่อนเข้าไปยังหลุมฝังศพต่าง ๆ 
หรือการแวะเข้ามาภายในสุสานเขาฟ้าจะต้องขึ้นไปไหว้ท่าน เพื่อให้
ท่านปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดี เพื่อความ
สบายใจในการยึดเหนี่ยวทางจิตใจตนเองและเป็นการเคารพสถานที่ 
จึงท าให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบสานกันมา ในสุสานเขาฟ้ายังมี
ความเช่ือเรื่องศพอาจารย์ทอง คือ ศพของผู้เสียชีวิตที่ยังอยู่ในสภาพ
ดีค่อนข้างสมบูรณ์ ตามความเช่ือของผู้เกี่ยวข้องกับสุสานเขาฟ้าเช่ือ
ว่าศพที่ ไม่ เน่าเปื่อยเพราะเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการ โดยตามหลัก
วิทยาศาสตร์สันนิษฐานได้ว่าที่ ศพไม่ เน่าอาจจะเป็นเพราะมี
แบคทีเรียอยู่ภายในโลงศพ จึงส่งผลให้ศพไม่เน่าเปื่อย จึงท าการเก็บ
รักษาไว้ ช่ัวคราวที่ เจดีย์ฝั่ งศพไร้ญาติภายในสุสานเขาฟ้า เพื่ อ
ด าเนินการตามพิธีทางศาสนาต่อไป นอกจากน้ีผู้คนยังให้ความส าคัญ
มากในสุสานเขาฟ้า และเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ คือพิธีกรรมล้างป่าช้า ซึ่ง
พิธีกรรมนี้ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนโพ้นทะเล เพื่ออุทิศส่วนกุศล
ท าพิธีส่งวิญญาณศพไร้ญาติสู่สรวงสวรรค์ถือเป็นมหากุศลครั้ง
ยิ่งใหญ่ เมื่อชาวจีนข้ามน้ าข้ามทะเลมาอยู่เมืองไทยจึงน าประเพณีนี้
มาและปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมพิธีต้องถือศีลกินเจ เพื่อให้ร่างกายสะอาด และเพื่อปกป้อง
ตนเองจากแรงอาถรรพ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย
ตาเปล่า ขั้นตอนพิธีจะเริ่มตั้งแต่อัญเชิญกระถางธูปศักดิ์สิทธิ์ การ
เก็บศพไร้ญาติ การขัดล้างกระดูก การพระสวดพระอภิธรรมทุกคืน
จนครบจ านวนวันที่ก าหนด น าไปเผา ท าการบรรจุอัฐิและฝัง โดยมี
ความเชื่อในเรื่องของการเรียกช่ือศพที่ขุดขึ้น  

4.2 ส่ วนประกอบของหลุมฝั งศพภายในสุสาน  รวมถึ ง
ความหมายของตัวอักษรจีนบนป้ายหลุมฝังศพ  

ผลการวิจัยพบว่าชาวจีนมีความเช่ือหลังความตาย เพื่อให้  
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วมีที่อยู่อาศัย การสร้างฮวงซุ้ยมีมาตั้งแต่
สมัยก่อนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ยังคงมีความเช่ือและการปฏิบัติ
เช่นเดิม ซึ่งส่วนประกอบต่าง ๆ ในการสร้างฮวงซุ้ยมี ช่ือเรียก
แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ในการสื่อสารของการท างาน
ของช่างให้ราบรื่นมากขึ้น ซึ่งการสร้างฮวงซุ้ยของสุสานเขาฟ้าเป็น
การสร้างตามแบบท่ีนิยมในประเทศไทย โดยสรุปผลการวิจัยสามารถ
แยกประเด็นออกตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

4.2.1 ส่วนประกอบของหลุมฝังศพ ที่เป็นลวดลายนั้นมีความ
แตกต่างกันไปตามความเช่ือของลูกหลานชาวจีนท่ีมีความต้องการใน
เรื่องใด จึงใช้ลวดลายต่าง ๆ เป็นการสื่อความหมายที่เป็นสิริมงคล 
เช่น บุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือ ภาพปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
สัตว์มงคล และภาพพืชผลไม้มงคล นอกจากการใช้ลวดลาย       
เป็ นส่ วนประกอบหลัก  ๆ แล้ว ป้ ายก็ถือ เป็นส่ วนประกอบ            
ที่มีความส าคัญมากเช่นกัน เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
เคารพยกย่องบรรพบุรุษ ต้องปฏิบัติตามหลักฮวงจุ้ยอย่างเคร่งครัด 
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ตัวอย่างเช่นวัน เวลาในการตั้งป้าย ส่วนประกอบต่าง ๆ บนแผ่นป้าย
หลุมฝังศพ และการวาดเขียนตัวอักษรจีนบนป้ายหลุมฝังศพนั้นมี
ความงดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นและวงศ์ตระกูล 

 4.2.2 จากการถอดความหมายของตัวอักษรบนป้ายหลุม
ฝังศพ เพื่อศึกษาตัวอักษรบนป้ายให้เข้าใจมากขึ้น จากการศึกษา
พบว่าตัวอักษรบนป้ายหลุมฝังศพส่วนใหญ่มีการใช้ค าศัพท์หลัก ๆ  
เหมือนกัน ต าแหน่งของอักษรที่บ่งบอกของชนชาติได้ บางป้ายมีการ
ใช้แผนภูมิสวรรค์（天干地支）ในการบอกปี ซึ่งเป็นอีกศาสตร์
หนึ่งที่ส าคัญของชาวจีน สามารถถอดความหมายได้ดังตัวอย่าง
ภาพถ่ายตามหมายเลขต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที ่1 ภาพแสดงตัวอย่างป้ายหลุมฝังศพภายในสุสานเขาฟ้า 

 
1. จะใช้ตัวอักษรหนึ่งพยางค์แทนความหมาย และการใช้

ตัวอักษรค าว่า 祖 อ่านว่า “จู่” มีความหมายว่า บรรพบุรุษหรือ
บรรพชน หรืออาจใช้ตัวอักษรค าว่า 显 อ่านว่า “เสี่ยน” ได้เช่นกัน 
ทั้งสองจะเป็นค าท่ีให้ความหมายในเชิงเทิดทูนบรรพบุรุษผู้เสียชีวิต 

2. จะใช้ตัวอักษรค าว่า 妣 อ่านว่า “ป่ี” และค าว่า 考   
อ่านว่า “เข่า” ซึ่ง 妣 เป็นการใช้ตัวอักษรในการยกย่องมารดาซึ่ง
ผู้เสียชีวิต หรือถึงแก่กรรมไปแล้ว สังเกตได้จากอักษรจีนตัวด้านหน้า    
（偏旁）เป็นตัวอักษรค าว่า 女 ซึ่งแปลว่า ผู้หญิง, เพศหญิง และ
อีกหนึ่งคือค าว่า 考 เป็นตัวอักษรที่ใช้ในการยกย่องบิดาซึ่งเป็น
ผู้เสียชีวิต 

3. จะใช้ตัวอักษร 妣 และ 考 จะเป็นช่ือของบรรพบุรุษ โดย
ตัวอักษรสุดท้ายจะเป็นแซ่ และการอ่านช่ือจะอ่านจากตัวอักษรด้าน
ล่างสุด จากนั้นอ่านตัวอักษรด้านบนสุดและตัวอักษรตรงกลาง ซึ่ง
เป็นช่ือของผู้เสียชีวิต 

4. จะใช้ตัวอักษรค าว่า 氏 อ่านว่า “ซื่อ” เป็นค าต่อท้ายแซ่
ของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว และใช้ค าว่า  公 เป็นค า
ต่อท้ายแซ่ของผู้เสียชีวิตที่เป็นท่ีเป็นผู้ชาย ซึ่งเป็นค ายกย่องถึงบรรพ
บุรุษ 

5. จะใช้เป็นตัวอักษรค าว่า 墓 อ่านว่า “มู่” มีความหมายว่า
สุสาน หรือหลุมฝังศพ 

6. จะเป็นตัวอักษรที่ใช้บ่งบอกวัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งฮวงซุ้ย
หรือป้ายนี้ข้ึนมา ดังตัวอย่างเขียนว่า 公元二〇一〇年十月十

九日吉立 ซึ่งสามารถแยกส่วนได้ดังนี้ โดย 公元 มีความหมายว่า 
ศริสต์ศักราช หรือ ค.ศ . และ  二〇一〇年十月十九日 มี
ความหมายว่า ปี 2010 เดือนตุลาคม วันที่ 9 ส่วน 吉立 สามารถ
แยกตัวอักษรออกมาได้ 2 ตัว คือ 吉 มีความหมายว่า โชคดี, สิริ
มงคล ส่วน  立 มีความหมายว่า ก่อตั้ ง ความหมายโดยรวม        

ของประโยคนี้คือ ก่อตั้งในวันที่เป็นสิริมงคล วันที่ 9 เดือนตุลาคม 
ค.ศ. 2010 หรือปีที่ก่อตั้งตรงกับพ.ศ. 2553 

7. จะใช้เป็นตั วอักษรที่ ระบุถึ งภูมิล าเนา ที่ อยู่ เดิม  ณ      
ประเทศจีนของผู้เสียชีวิต เช่น มณฑล อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ดัง
ตัวอย่างภาพที่ 1 เขียนว่า 廣東省普寕縣富袋寮鄉（广东

省普寕县富袋寮乡）สามารถแยกส่วนได้ คือ 广东省 คือ 
มณฑลก่วงตง หรือกวางตุ้ง 普寕縣 คือ อ าเภอผู่หนิง และ 富袋

寮乡 คือ หมู่บ้านฟู่ไต้เหลียว กล่าวคือ ภูมิล าเนาเดิมของผู้เสียชีวิต
มาจาก หมู่บ้านฟู่ไต้เหลียว อ าภอผู่หนิง ในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศ
จีน 

4.2.3 ผู้วิจัยได้ศึกษาถอดความหมายตามซุ้มต่าง ๆ ภายใน
บริเวณรอบสุสาน เพื่อให้เข้าใจความหมายของแต่ละสถานที่ภายใน
สุสานเขาฟ้าให้มากขึ้น ซึ่งตัวอักษรจีนสามารถสื่อถึงวัฒนธรรมและ
ความเช่ือของชาวจีนได้ สามารถถอดความได้ดังตัวอย่างภาพจ าลอง
ซุ้มตามหมายเลขต่อไปนี ้
 

 
ภาพที ่2 ภาพจ าลองของซุ้มประตูทางเข้าบริเวณติดถนนใหญ่

หน้าสุสานเขาฟ้า (ด้านหลัง) 
 
ความหมายของตัวอักษรจีน 

1. อักษรจีน 崇  มีความหมายว่า การนับถือ, บูชา, เลื่อมใส 
ซึ่งตัวอักษรตัวนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ประจ ามูลนิธิประสาทบุญสถาน
และสุสานเขาฟ้า  

2. อักษรจีน 彭世洛崇成善堂  มีความหมายว่า มูลนิธิ
ประสาทบุญสถาน 

3. อักษรจีน 覺路宏通（觉路宏通）มีความหมายว่า 
ความรู้ตื่นแจ้งในเส้นทางอันกว้างไกล 

4. อักษรจีน 董宗山拜题 มีความหมายว่า ลงนามแต่งตั้ง 
(แสดงความเคารพ) ควบคุมดูแลบรรพบุรุษในภูเขา 

5. อักษรจีน 丁未初秋 มีความหมายว่า ต้นฤดูใบไม้ร่วง 
เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2510  

6. อักษรจีน 歸真（归真） มีความหมายว่า กลับคืนไปสู่
โลกแห่งความเป็นจริง ในเชิงพุทธศาสนาหมายถึง ถึงแก่กรรม หรือ
มรณะ 

7. อักษรจีน  解脫（解脱）มีความหมายในเชิงพุทธ
ศาสนาว่า พ้นทุกข ์หรือดับทุกข์ 

8. อักษรจีน 人生短駐允將伟業垂丹青（人生短

驻允将伟业垂丹青）มีความหมายว่า ชีวิตมนุษย์นั้นแสนสั้น 
ควรหมั่นสร้างบุญมหากุศล เพื่อแสดงให้เห็นและหลงเหลือไว้ซึ่ง
คุณูปการและผลส าเร็จอย่างเห็นได้ชัด  
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9. อักษรจีน 無遠為有有遠為無無無有有有無無

（无远为有有远为无无无有有有无无）มีความหมายว่า 
สภาวะ “ไร้” ก่อเกิดสภาวะ “มี” สภาวะ “มี” ก่อเกิดสภาวะ “ไร้” 
เกิด “มี” เกิด “ไร้” วนเวียนมิสิ้นสุด 

10. อักษรจีน 色即是空空即是色色色空空空色色 
มีความหมายว่า รูปลักษณ์คือความว่างเปล่าโดยแท้ ความว่างเปล่า
โดยแท้คือรูปลักษณ์ รูปลักษณ์มีทุกชนิดทุกแบบล้วนเป็นความว่าง
เปล่า ความว่างเปล่ามีทุกชนิดทุกแบบ 

11. อักษรจีน 浩氣長存信義忠孝護法哲（浩气长

存信义忠孝护法哲）มีความหมายว่า สัจจะแห่งพลังด ารงอยู่
ช่ัวกาลนาน โดยอาศัยสัจจะวาจาและมโนธรรม ความจงรักภักดี 
ความกตัญญู ธ ารงวิถีแห่งปราชญ์   
  
5. อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง ความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของ
ชาวจีน ณ สุสานเขาฟ้า ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

5.1 ความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวจีน ณ 
สุสานเขาฟ้า ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก สุสานเขา
ฟ้ามีความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ 

5.1.1 ความเช่ือการนับถือลัทธิและศาสนาของชาวจีนใน
สุสานเขาฟ้า ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อการนับถือ
ลัทธิและศาสนาของชาวจีนในสุสานเขาฟ้าจากผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า
ชาวจีนบางส่วนมีการนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน ในแนวคิด
เรื่องการบ าเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์ สร้างบารมีและคอยช่วยเหลือ
ผู้คนให้พ้นทุกข์ และมีการนับถือลัทธิขงจื๊อ คือ แนวคิดจากการ
ประกอบพิธีกรรม  นับถือลัทธิเต๋าจากหลักค าสอนที่เน้นเรื่องการ
ด าเนินชีวิตสอดคล้องด้วยกฎแห่งความสมดุลของธรรมชาติและสอน
ให้บุคคลด าเนินชีวิตโดยไม่ฝืนธรรมชาติ 

5.1.2 ความเช่ือเทพเจ้า การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และความ
เช่ือทั่วไปภายในสุสานเขาฟ้า โดยสังเกตได้จากจุดต่าง ๆ จะมี
รูปแบบสัญลักษณ์ของเทพเจ้าเป็นรูปสัตว์มีค าพ้องเสียงของตัวอักษร 
รูปเหล็กดัดลวดลายต่าง ๆ ที่มีความหมายแฝงในทางสิริมงคล
แตกต่างกันไปตามความเช่ือของชาวจีน เช่น สัญลักษณ์ค้างคาว 
กวางดาว นกกระเรียน เซียนเหอเซียนกู เซียนหลี่ว์ต้งปิน รวมถึงเจ้า
พ่อเขาฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่นับถือกันในสุสานเขาฟ้าและชาวบ้าน
ในต าบลชัยนาม ท่านเปรียบเสมือนเป็นศาลเจ้าที่ของชาวบ้านใน
ชุมชนต าบลชัยนาม และศาลแป๊ะกงของสุสานเขาฟ้าเป็นศาลเจ้าที่ 
ซึ่งในความเช่ือของชาวจีน เชื่อกันว่าทุกหนทุกแห่งนั้นมีเจ้าที่ปกปัก
รักษา คุ้มครอง และดูแลผืนแผ่นดินนั้นมาอยู่ช้านาน จึงควรเคารพ 
หรือกราบไหว้ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข ภายในเขาฟ้ายังมีความเชื่อ
ว่าศพทีไ่ม่เน่าไม่เปื่อยเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการ เรียกว่าอาจารย์ทอง 

5.1.3 ความเช่ือเกี่ยวกับลวดลายประติมากรรมบนหลุมฝัง
ศพ สามารถสรุปได้ว่า ท้ังหมดเป็นลวดลายที่ปรากฏตามธรรมชาติ 
แต่ละลวดลายมีความหมายแฝงผสมกับความเช่ือ ความหมายจึง
แตกต่างกันไปตามลวดลาย แต่ล้วนมีความหมายแฝงไปในเชิงความ
เป็นสิริมงคลในขณะยังมีชีวิต ซึ่งเป็นลวดลายตามความเช่ือลัทธิและ

ภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยโบราณที่ถ่ายทอดกันมา แต่ในปัจจุบันจะใช้
การออกแบบลวดลายตามความช่ืนชอบ หรือตามค่านิยม ซึ่งถือเป็น
การตกแต่งบ้านให้งดงาม อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการน าศาสตร์ฮวง
จุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง 

5.1.4 ความเช่ือเกี่ยวกับฮวงซุ้ยหลุมฝังศพ ภายในสุสานเขา
ฟ้า ชาวจีนมีความเชื่อเรื่องของฮวงซุ้ยที่ใช้ในการฝังศพเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากฮวงซุ้ยเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตและประเพณีการไหว้บรรพบุรุษ
ของชาวจีน และมีความเช่ือว่าหากฝังศพให้บรรพบุรุษที่เสียชีวิตไป
แล้วอยู่ในชัยภูมิที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย จะท าให้บรรพบุรุษกลับมาช่วย
ส่งเสริมท าให้ลูกหลานมีชีวิตที่ดี มีความสุข ร่ ารวย เจริญรุ่งเรือง
ก้าวหน้าประสบผลส าเร็จในชีวิต มีสุขภาพที่ดีขึ้น ท าให้เกิดเป็น
ความเช่ือและกลายเป็นประเพณี ถ้าหากสร้างไม่ดีไม่ตรงตามหลัก 
ฮวงจุ้ยไม่สมพงษ์กับผู้เสียชีวิตหรือปฏิบัติไม่ดีจะส่งผลต่อความ
เป็นอยู่ของลูกหลาน ดังนั้นลูกหลานจึงต้องเลือกท าเลให้ถูกตาม
หลักฮวงจุ้ยที่ดี  โดยท าเลดังกล่าว คือ ด้านหลังต้องเป็นภู เขา 
ด้านหน้าต้องเป็นน้ า ซึ่งท าเลที่ตั้งของสุสานเขาฟ้าเป็นหนึ่งในสถานท่ี
ที่มีฮวงจุ้ยเหมาะสมตามหลักของชาวจีน 

5.1.5 พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวจีน ณ สุสานเขาฟ้า 
สามารถสรุปได้ว่า พิธีกรรมที่เป็นเทศกาลประจ าปีภายในสุสานเขา
ฟ้า ได้แก่ พิธีกรรมในเทศกาลตรุษจีน พิธีเช็งเม้ง พิธีสารทจีน และ
พิธีการเกี่ยวกับพิธีศพ (พิธีการจัดงานศพของชาวจีนและพิธีกงเต๊ก)
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนล้วนแฝงแนวคิดค าสอนและการปฏิบัติตนไว้ โดย
พิธีกรรมส าคัญของชาวจีนทั้งหมดล้วนแสดงให้เห็นถึงความกตัญญู
และความเคารพต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ  

5.1.6 พิธีกรรมการล้างป่าช้าของสุสานเขาฟ้า บริเวณฝั่งศพ
ไร้ญาติ เป็นพิธีที่ใหญ่ เหล่าผู้เข้าร่วมมีความเชื่อว่าการล้างป่าช้าเป็น
การท าบุญที่ได้มหากุศลอันยิ่งใหญ่ ผู้คนมาร่วมพิธีต้องเป็นผู้ที่มีจิต
ศรัทธา มีความตั้งใจดี ท าจิตให้เป็นกุศล ส ารวมกริยา การเขา้ร่วมพิธี
ล้างป่าช้าต้องใส่ชุดขาวล้วนและพกฮู้（符 - ยันต์แบบจีน）ติดตัว
ไว้เพื่อคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง
ความเช่ือของผู้ที่เข้าร่วมพิธีที่มีต่อบรรดาศพไร้ญาติ และเพื่ออุทิศ
ส่วนบุญส่วนกุศล ถือเป็นการท าบุญสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ สอดคล้อง
กับเมธินีย์ ชอุ่มผล [11] รายงานว่า “โดยในอดีตพิธีการล้างป่าช้ามี
ขั้นตอนพิธีมาจากประเทศจีน เพื่อให้ได้พิธีกรรมที่ถูกต้องครบถ้วน 
วิญญาณของศพไร้ญาติที่ได้น ามาจากการขุดอัฐิตามสถานที่ต่าง ๆ 
จะได้รับบุญกุศลไปสู่ดินแดนสุขาวดี ท่ีเป็นความเชื่อของศาสนาพุทธ
นิกายมหายานและในลัทธิเต๋า ส่วนนักแสวงบุญที่ไปร่วมจารึกแสวง
บุญก็ได้อานิสงส์ไปด้วย” 

5.2 การศึกษาส่วนประกอบของหลุมฝังศพภายในสุสาน รวมถึง
ความหมายของตัวอักษรจีนบนป้ายหลุมฝังศพ 

5.2.1 ส่วนประกอบของหลุมฝังศพ (ฮวงซุ้ย) มีฉบับแบบแผน
จากความเช่ือของชาวจีนโบราณที่มีขนมธรรมเนียม จารีตประเพณี 
โดยมีความเช่ือมาจากลัทธิเต๋าที่กล่าวถึงในเรื่อง หยินหยาง และ     
5 ธาตุ การเลือกฮวงซุ้ยส าหรับเป็นบ้านให้ผู้เสียชีวิตบนพื้นฐาน
หลักฮวงจุ้ย ถือเป็นที่อยู่สุดท้ายของบรรพชนที่ลูกหลานสามารถไป
กราบไหว้ได้ และเป็นความรับผิดชอบหน้าท่ีของลูกหลานท่ีจะน าร่าง
ของบรรพชนไปอยู่พื้นที่ที่ดี ๆ ไม่ต่างจากที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ จึงต้อง
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ปฏิบัติให้ดี เพราะเช่ือว่าเมื่อเสียชีวิตแล้วต้องไปอยู่ในภพภูมิที่ดี      
สู่ดินแดนสุขาวดีหรือดินแดนแดนที่มีความสุขความเจริญ ดังนั้นถ้า
ท าไม่ดี ไม่เลือกตามหลักฮวงซุ้ยหรือท าดีตรงตามหลักฮวงซุ้ยจะ
ส่งผลแก่ลูกหลาน สอดคล้องกับนวรัตน์ เลขะกุล [12] รายงานว่า 
“การสร้างฮวงซุ้ยนั้นนับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการท าศพ เนื่องจาก
เช่ือว่ามีผลดีร้ายแก่ลูกหลาน และการสร้างฮวงซุ้ยจะมีรูปแบบ
ลักษณะโครงสร้างที่เหมือนกัน ซึ่งอาจจะมีลวดลายประติมากรรม
หรือส่วนประกอบแตกต่างกันไปตามแต่ละความเช่ือ และขึ้นอยู่กับ
ฐานะทางการเงิน การยึดมั่นในประเพณี เพื่อแสดงความกตัญญูต่อ
บรรพบุรุษ ซึ่งในสุสานเขาฟ้าเป็นฮวงซุ้ยตามแบบที่นิยมสร้างกันใน
ประเทศไทย” 

5.2.2 ความหมายของตัวอักษรจีนบนป้ายหลุมฝังศพ ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของตัวอักษรจีนบนป้าย
หลุมฝังศพของฝั่ งสุสานฝั่ งศพมีญาติจากภาพถ่าย พบว่าตั ว
อักษรหลัก ๆ บนป้ายส่วนใหญ่เหมือนกันและมีหลายแบบ สามารถ
ถอดความหมายได้ เช่น การบูชา เทิดทูนบรรพบุรุษ ช่ือแซ่ ปีเกิด   
ที่อยู่ ณ ประเทศจีนก่อนอพยพเข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานในประเทศ
ไทยของผู้ล่วงลับ และบางป้ายมีการถอดความความหมายที่ได้
แตกต่างกันออกไป สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและความ
เชื่อของชาวจีน และเป็นการแสดงเคารพท่ีมีต่อผู้ล่วงลับ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่อง “ความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย
ของชาวจีน ณ สุสานเขาฟ้า ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้

6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 6.1.1 สามารถน าไปใช้เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับความเช่ือ

และพิธีกรรม รวมถึงวัฒนธรรมของชาวจีนในประเทศไทยได้ 
เนื่องจากวิจัยนี้มีการอธิบายความหมายของลวดลายต่าง ๆ ของชาว
จีน ซึ่งเป็นศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนจีนสมัยโบราณที่ถ่ายทอด
กันมา 

 6.1.2 สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการส่งเสริม 
อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติที่มีต่อบรรพบุรุษของ
ลูกหลานชาวจีน เพื่อให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมจีนที่มีมายาวนาน
สืบต่อไป เนื่องจากในปัจจุบันมีจ านวนของการน าบรรพบุรุษมาฝังที่
สุสานและจ านวนของลูกหลานทีม่ากราบไหว้เริ่มลดน้อยลง  

6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 6.2.1 เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นกลุ่มผู้ ดูแลที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับสุสานเขาฟ้าและเป็นผู้อาวุโสของมูลนิธิประสาทบุญ
สถานที่ค่อนข้างให้ข้อมูลได้ละเอียดพอสมควร และสามารถให้
ความรู้ถึงความเป็นมาของสุสานเขาฟ้าและพิธีต่าง ๆ ได้ แต่ยังไม่
ครอบคลุม ดังนั้นผลการวิจัยอาจจะยังไม่ครบถ้วนหรืออาจจะยังไม่
ลึกมากพอเกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรม ส าหรับการท าวิจัยครั้ง
ต่อไป จึงแนะน าให้เลือกกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นลูกหลานของบรรพ 
บุรุษในสุสานเขาฟ้า เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและ
ครอบคลุมมากข้ึน 

6.2 .2 เนื่ องจากในการศึกษาครั้ งนี้ เป็นก ารศึ กษาใน
ระยะเวลาจ ากัด จึงไม่สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงเทศกาล   
เช็งเม้งจากสถานการณ์จริง  ส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อ ๆ ไป จึง
แนะน าให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงของเทศกาลเช็งเม้งในสุสานเขา
ฟ้าเพิ่มเติม  

6.2.3 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้มีการแกะตัวอักษรจีนตัว
จีนตามซุ้มต่าง ๆ ภายในสุสานเป็นอักษรจีนตัวย่อ และถอด
ความหมายออกมา รวมทั้งมีการถอดอักษรจากภาษาจีนแต้จิ๋วมา
เป็นภาษาจีนกลาง แต่ยังใช้ความหมายของค ายังไม่ครอบคลุม จึง
เสนอใหท้ าการศึกษาความหมายให้ลึกซึ้งเพ่ิมมากข้ึน     
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่หมู่บ้านถ้ าลอด อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อค้นหาทุนทาง
สังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่หมู่บ้านถ้ าลอด และ 2) เพื่อบูรณาการทุนทางสังคมเชื่อมโยงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ 
ไทใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง  ผลการวิจัยพบว่า ทุนทางสังคมของชาวไทใหญ่ในด้านความเชื่อดั้งเดิม ชุมชนมีความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ คือ 
ผีเจ้าเมือง และผีอื่น ๆ ซึ่งให้คุณและโทษแก่มนุษย์ได้ จึงต้องเซ่นสรวง บูชาเพื่อให้ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุข ในด้านศาสนา มีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา มีประเพณีและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาตลอด 12 เดือน เรียกว่า “หยาสี่สิบสอง” ในด้านการด ารงชีวิต ชุมชนมีความ
เป็นอยู่เรียบง่าย ท าอาชีพเกษตรกรรม อาศัยอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่ ดูแลกันแบบญาติมิตร ในด้านภาษาและการแต่งกาย มีภาษาพูด
และภาษาเขียนเป็นของตนเอง มีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม  และในด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีถ้ าลอด ถ้ าผีแมน จุดชมวิว และ
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งชาวไทใหญ่มีศักยภาพในการบูรณาการทุนทางสังคมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นเช่ือมโยงสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผ่านปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน และชาวบ้านในรูปของคณะกรรมการด้านต่าง ๆ เพื่อรักษา และถ่ายทอดวิถีชีวิต ความเช่ือ ประเพณี และ
พิธีกรรมให้ลูกหลานสืบสานต่อไป และเผยแพร่อัตลักษณ์ไทใหญ่สู่สาธารณชนในหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความ
ยั่งยืนสืบไป   
ค้าส้าคัญ:  การบูรณาการทุนทางสังคม การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มชาติพันธ์ุไทใหญ่  

 
Abstract 

 This research is qualitative research by participatory practice using in-depth interviews and a workshop with 
50 people of Tai Yai ethnic group of Tham Lod village, Pang  Mapha District Mae Hong Son Province. The objectives are 
as follows: 1) to explore the social capital of Tai Yai ethnic groups, Tham Lod village and 2) to integrate social capital 
into community-based tourism management by Tai Yai ethnic groups to be strong. The research found that Social 
capital of Tai Yai people in terms of their traditional beliefs is that the community believes in supernatural things, which 
are the ghost of the ancient rulers called “Phi-Jao-Muang” and other kinds of ghosts, which are believed to be able to 
create good and bad things to people. Therefore, Tai Yai have to make a worship and food offering to ghosts to make 
people stay well. In religion, they have faith in Buddhism. There are traditions and rituals of Buddhism for 12 months 
called "Ya-Si-Sib-Song". In terms of living, life in community is simple, doing farming, living together as a large family, 
caring for each other like a relative. In terms of natural resources, there are caves, Lod cave, Phi-man-Cave , viewpoint 
and abundant nature. Tai Yai people have the potential to integrate social capital with distinctive identities, linking to 
community-based tourism management through villagers sages, community leaders and villagers in the form of 
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committees in various fields to preserve and transfer the way of life, beliefs, traditions and rituals for the offspring to 
continue and disseminating a vital identity to the public in many ways to promote community-based tourism by for 
community sustainability. 
Keywords : Integrating social capital , Community-Based Tourism Management ,Tai Yai ethnic group 

 
บทน้า 

กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ได้ตั้งรกรากถิ่นฐานกระจายอยู่เกือบทั่วทุก
พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย 
อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ในลักษณะเครือญาติ พึ่งพาอาศัย
กันแบบญาติมิตร โดยชาวไทใหญ่ที่โยกย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือนที่
บ้านถ้ าลอด อ าเภอปางมะผ้ามา ได้ร่วมกันรักษา สืบสาน และ
ถ่ายทอดรูปแบบการด าเนินชีวิต แนวคิด ความเช่ือ วัฒนธรรม และ
ประเพณี ที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มเอาไว้อย่าง
เหนียวแน่น ถือเป็นทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง ซึ่งสามารถเผยแพร่ให้กับ
สาธารณชนโดยทั่วไปได้เข้ามาซึมซับ รับรู้ และศึกษาความเป็นชาติ
พันธุ์ไทใหญ่ได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ในชุมชนบ้านถ้ าลอดยังมี
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีถ้ าจ านวนมาก โดยเฉพาะ
ถ้ าลอด ถ้ าผีแมน ถือว่าเป็นถ้ าที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ รวมถึงมี
แม่น้ า ป่าไม้ จุดชมวิวที่สวยงาม ซึ่งถือเป็นทุนทางสังคมที่มีความ
เข้มแข็งมาก ชาวบ้านถ้ าลอดนอกจากจะท าอาชีพเกษตรกรรมตาม
ฤดูกาลแล้ว ยังเป็นชุมชนท่องเที่ยว มีมัคคุเทศก์น าเที่ยวถ้ าลอด มี
โฮมสเตย์ส าหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและขาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก โดยทุนทาง
สังคมนี้เอง สามารถเช่ือมโยงสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ ด้วยการ
จัดการให้เกิดรูปแบบท่ีน่าสนใจ เป็นเสน่ห์ชุมชน บริหารจัดการในรูป
ของคณะกรรมการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่ต้องการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้การท่องเที่ยวสามารถสร้างผลประโยชน์ใน
หลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
และส่งผลต่อแรงงานทั้งระบบ ช่วยกระจายรายได้ และการจ้างงาน
ไปสู่ชนบทตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยรายได้ดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้าง
เสถียรภาพให้กับดุลยภาพทางการค้าภายในประเทศ  (นิตยา  
งามยิ่งยง และละเอียด ศิลาน้อย) [1] 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประกาศยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 
1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงนิเวศ วิถีชีวิต และ
สุขภาพ โดยมีเป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพใน
เชิงนิเวศ วิถีชีวิต สุขภาพ และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว (ฝ่าย
เลขานุการ ก.บ.จ.แม่ฮ่องสอน ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน) [2] 
ด้วยเหตุนี้ ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนร่วมกับผลักดันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีการส ารวจ ประชุม อบรม สัมมนากลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมัคคุเทศก์ กลุ่มผู้ประกอบการ
กิจการท่องเที่ยว กลุ่มผู้น าชุมชน และกลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นต้น 
เพื่ อแสวงหาแนวทางการจัดการท่องเที่ ยวโดยชุ มชนให้ เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการท่องเที่ยวได้อย่าง
ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ในท่ีสุด  

จะอย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อนทุนทางสังคมเพื่อเช่ือมโยงการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนชาวไทใหญ่บ้านถ้ าลอดยังไม่สามารถ
เช่ือมโยงในมิติการท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน มี
เพียงด้านทรัพยากรธรรมชาติ คือการน าเที่ยวถ้ าลอดเท่านั้นที่ได้รับ
การพัฒนา แต่ทุนทางสังคมด้านอื่น  ๆ ยังขาดการจัดการที่ดี 
คณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะบูรณาการทุนทางสังคมในทุกด้าน
ของชุมชนเพื่อเช่ือมโยงการจัดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างทั่วถึง และใหเ้กิด
ความตระหนักในการร่วมกันดูแลรักษาทุนทางสังคมให้มีความยั่งยืน 
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งจะช่วย
เผยแพร่ช่ือเสียงให้กับชุมชนบ้านถ้ าลอดอย่างกว้างขวางยิ่งข้ึนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อค้นหาทุนทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่หมู่บ้าน 
ถ้ าลอด 

2. เพื่อบูรณาการทุนทางสังคมเช่ือมโยงการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ุไทใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง  

  
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื อหา 
งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีเนื้อหาครอบคลุมใน

ประเด็นทุนทางสังคม อัตลักษณ์ การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
และการมีส่วนร่วมของชุมชนชาวไทใหญ่ เพื่อบูรณาการทุนทางสังคม
เช่ือมโยงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เลือกจากตัวแทน
ชุมชนที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน สมาชิกกลุ่มองค์กรชุมชน 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ภายในชุมชน และตัวแทนจาก
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้
การคัดเลือกแบบเจาะจงจากประชากรที่พร้อมร่วมปฏิบัติการวิจัย 
จ านวน 50 คน  

3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย 
งานวิจัยนี้ ใช้ระยะเวลาในการท าวิจัย 1 ปี (งบประมาณปี 

2562) 
4. ขอบเขตด้านสถานที่ 

พื้นที่การวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่หมู่บ้าน 
ถ้ าลอด อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม ศึกษาข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ  (Primary Data) และแหล่ง 
ทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใช้วิธีการศึกษาหลายวิธี ได้แก่ 
การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Study) การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) และการสังเกต (Observation) กิจกรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่หมู่บ้านถ้ าลอด อ าเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน  

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ 
เชิงลึก การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสังเกตและเข้าร่วมกิจกรรม
กับชุมชน โดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดการ และ
ด้านอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวน 3 ท่าน คือ 1) ดร.
พิสิฏฐ์  โคตรสุ โพธิ์  2) ดร.อารีย์  บินประทาน 3) ดร.นันทิยา  
ตรันตราสืบ ตรวจสอบเครื่องมือและมีค่า IOC ของแบบสัมภาษณ์
โดยรวมที่ 0.92   
 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยคณะผู้วิจัยประสานงานกับ

ชุมชนซึ่งประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้านด้านต่าง ๆ ผู้น าชุมชน 
สมาชิกกลุ่มองค์กรชุมชน  ตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวและกลุ่ม
โฮมสเตย์  ซึ่งมีความรู้ความช านาญในแต่ละด้าน จ านวน 50 คน 
และการสนทนากลุ่มย่อยกับสมาชิกองค์กรชุมชน โดยในการ
สัมภาษณ์จะท าการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามสถานการณ์ 

2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้ประชุมร่วมกับปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน สมาชิกกลุ่มองค์กรชุมชน หัวข้อประชุม ได้แก่ 
อัตลักษณ์  ความเช่ือ  วิถีวัฒนธรรม  การบูรณาการทุนทางสังคม 
เช่ือมโยงสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดท าเส้นทาง
ท่องเที่ยวของชุมชน การบริการโฮมสเตย์ และการน าเที่ยวภายใน
ชุมชน โดยแบ่งการประชุมตามหัวข้อวัตถุประสงค์ที่ก าหนดของ
โครงการวิจัย 

2.3 การสังเกตและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน คณะผู้วิจัย
ได้เข้าร่วมในประเพณี พิธีกรรม และกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนที่มี
การจัดขึ้น เพื่อศึกษาถึงกระบวนการรักษารูปแบบประเพณีวิถีชีวิต
ของชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้คนทุกช่วงวัยภายในชุมชน และ
วิธีการถ่ายทอดประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนในรายงานการวิจัย  

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 คณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์  และ
จัดท ารายงานตามข้อมู ลที่ ได้ ศึ กษา รวบรวม สืบค้น  จาก
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของคณะผู้ร่วมวิจัย และผู้ให้ข้อมูล
เป้าหมาย ประเมินตามกิจกรรมและตามวัตถุประสงค์แต่ละประเด็น 
และเขียนเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในประเด็นการค้นหาทุนทางสังคมของชาวไทใหญ่
หมู่บ้านถ้ าลอด พบว่า ทุนทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่
หมู่บ้านถ้ าลอด แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความเช่ือดั้งเดิม 
ชาวไทใหญ่มีความเช่ือดั้งเดิมเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ คือ ผีเจ้า
เมือง ซึ่งถือว่าเป็นผีที่ยิ่งใหญ่ เป็นเจ้าแห่งผีทั้งปวง สามารถให้คุณ
หรือโทษแก่ผู้คนในชุมชนได้ หากสมาชิกในชุมชนอยากอยู่เย็นเป็น
สุข ต้องเซ่นสรวงกราบไหว้บูชาผีเจ้าเมือง ซึ่งชาวบ้านถ้ าลอดจะมี
พิธีกรรมเซ่นไหว้ผีเจ้าเมืองระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคมเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อให้ชุมชนอยู่รอดปลอดภัย ไม่ประสบภัยพิบัติหรือ
โรคร้ายต่าง ๆ ตามความเชื่อและคตินิยมของชาวไทใหญ่เช่ือว่า หาก
บุคคลใดจะการเดินทางไกลเพื่อไปท างานหรือประกอบภารกิจใด ๆ 
ก็ตาม ต้องไปกราบไหว้ขอพรผีเจ้าเมืองทุกครั้ง เพื่อบอกกล่าวให้
ท่านทราบ เพื่อท่านจะได้บันดาลให้ภารกิจต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
ถ้าผู้ใดไม่เซ่นไหว้บูชาผีเจ้าเมือง ผู้นั้นก็มักได้รับความเดือดร้อน เช่น 
ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นประจ า เลวร้ายที่สุดอาจถึง
ขั้นเสียชีวิตก็มี นอกจากผีเจ้าเมืองแล้ว ชาวไทใหญ่ยังเช่ือเรื่องผี
บรรพบุรุษ คือบรรพบุรุษของตระกูลที่ตายไปแล้ว ว่าจะยังคง
วนเวียนปกปักรักษาญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ จึงต้องเคารพกราบไหว้ผี
บรรพบุรุษอย่างสม่ าเสมอ และมีความเช่ือในเรื่องผีอื่น ๆ อีกเป็น
จ านวนมาก เช่น ผีเจ้าป่า ผีบ้าน ผีเรือน เป็นต้น  2) ด้านศาสนา 
ชาวไทใหญ่มีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง 
ถึงแม้จะนับถือผีมาก่อน แต่ความเช่ือเรื่องผีกับพระพุทธศาสนาก็
ยังคงผสมกลมกลืนกันได้ ไม่มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด มีการ
ประกอบพิธีกรรมร่วมกันมาโดยตลอด เช่น เวลาท าบุญที่วัด ก็จะเซ่น
ไหว้ผีเจ้าเมืองด้วย ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาท าให้ชาวไทใหญ่
มีประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตลอด
ทั้ง 12 เดือน เรียกว่า “หยาสี่สิบสอง” เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบ
ทอดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ซึ่งมีประเพณีส าคัญ ๆ เช่น 
ประเพณีปอยส่างลอง (บวชเณร) ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด 
ประเพณีออกหว่า เป็นต้น  3) ด้านการด ารงชีวิต ชาวไทใหญ่เป็น
ชุมชนที่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย อาศัยอยู่ตามเชิงเขา ท ามาหา
กินด้วยอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อาหารการกินก็ได้มาจากป่าเป็น
ส่วนมาก ชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ในลักษณะเครือ
ญาติ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกัน มีความสามัคคีกัน 
ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้ าน และรักษาสืบทอดวิ ถี ชีวิต ความเช่ือ 
วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น และรูปแบบการด ารงชีวิตให้กับ
ลูกหลานมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นนิทานไทใหญ่และการฟ้อน 
กิงกะหร่า (ฟ้อนนก) เป็นต้น 4) ด้านภาษาและการแต่งกาย ชาว 
ไทใหญ่มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง และถ่ายทอดภาษา
ให้สมาชิกในชุมชนและลูกหลานทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนได้สืบ
สานเรียนรู้โดยปราชญ์ชาวบ้านและโรงเรียนเพื่อไม่ให้ภาษาไทใหญ่
สูญหายไปจากชุมชน ส่วนการแต่งกาย ชาวไทใหญ่มีเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกายที่มีรูปแบบเฉพาะกลุ่ม แยกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายระหว่าง
ชายและหญิงอย่างชัดเจน ซึ่งรูปแบบการแต่งกายของชาวไทใหญ่มี
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เอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะ และ 5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณ
บ้านถ้ าลอดมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ มี
ถ้ าลอด ถ้ าผีแมน ซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพของมนุษย์ยุคโบราณอยู่
ด้านบนของถ้ า ท่ีมีช่ือเสียงทั่วโลก และมีถ้ าอ่ืน ๆ ที่รอการส ารวจอีก
เป็นจ านวนมาก มีจุดชมวิวที่สวยงาม เช่น จุดชมวิวสันวัวตอ เป็นต้น 
มีแม่น้ า (แม่น้ าลาง) ภูเขา และสภาพธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งถือเป็น
ทุนทางสังคมที่มีความเข้มแข็งอย่างยิ่ง  
 ส่วนการบูรณาการทุนทางสังคมเช่ือมโยงการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง คณะผู้วิจัยไดม้ี
การสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่มย่อย และประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับชุมชนบ้านถ้ าลอดเพื่อขุดค้นหาศักยภาพชุมชนในด้านต่าง ๆ 
และพบว่า ทุนทางสังคม 5 ด้าน คือ 1) ด้านความเชื่อดั้งเดิม 2) ด้าน
ศาสนา 3) ด้านการด ารงชีวิต 4) ด้านภาษาและการแต่งกาย และ 5) 
ด้านทรัพยากรธรรมชาตินั้น สามารถปรับประยุกต์ให้รองรับกับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีและพิธีกรรมที่ส าคัญ
เกี่ยวกับความเช่ือเรื่องผีเจ้าเมืองและพระพุทธศาสนาในบางกิจกรรม  
หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนส าหรับให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อ 
รวมถึงการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้สะอาด ปลอดภัยอย่าง
สม่ าเสมอ ซึ่งได้มีการอบรมให้ความรู้และปฏิบัติการร่วมกับชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนทุนทางสังคมให้ เข้มแข็งทั้ง 5 ด้าน ผลจากการ
วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนการจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกัน ท าให้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน คณะกรรมการ
โฮมสเตย์ และคณะกรรมการจัดสวัสดิการส าหรับอ านวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาเยี่ยมชมชุมชน ซึ่งปัจจุบัน การบูร
ณาการทุนทางสังคมเช่ือมโยงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความ
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ชุมชนร่วมกันสืบสานประเพณีเซ่นไหว้ผีเจ้า
เมือง ประกอบพิธีกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา รักษาอัตลักษณ์
ชาติพันธุ์ในการด ารงชีวิตอย่างเรียบง่ายแบบสังคมเกษตรกรรม 
สื่อสารกันด้วยภาษาถิ่นของตนเองและเน้นการแต่งกายตามแบบไท
ใหญ่ ตลอดจนร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความ
สมดุลและเป็นแหล่งอาหารท้องถิ่น ซึ่งการถ่ายทอดและน าเสนอทุน
ทางสังคมทั้ง 5 ด้านให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสรับรู้ สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น ส่วนในประเด็น
ทุนทางสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาตินั้น ยังคงมีอุปสรรคในการ
ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว คือถ้ าลอด อยู่บ้าง เนื่องจากอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติ มีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นผู้ดูแล โดยมีชาวบ้าน
เป็นมัคคุเทศก์น าเที่ยวบริเวณภายในถ้ า ซึ่งรายได้จะต้องมีการ
จัดสรรปันส่วนกันระหว่างภาครัฐกับชุมชน การจะปรับปรุงหรือ
พัฒนาใด ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
ก่อน ส่วนจุดชมวิวสันวัวตอ มีการปรับพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับชุมชน แต่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก 
ต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
คณะนักวิจัยร่วมกับคณะสงฆ์และชุมชนได้จัดสร้างสะพานไม้ไผ่ข้าม
แม่น้ าไปยังถ้ าลอดอีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งท าให้การเดินทางข้ามไปเที่ยว
ชมถ้ าลอดได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นและกลายเป็นจุดเช็คอิน
แห่งใหม่ส าหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ชาวบ้านถ้ าลอดก าลังช่วยกันสร้างสะพานไม้ไผ่ข้าม 
            แม่น้ าลางเพื่อเดินไปปากถ้ าอีกด้านหนึ่ง 

ภาพที่ 2  สะพานไม้ไผ่ที่สร้างใกลเ้สร็จแล้ว  
 
อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเรื่อง การบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อเช่ือมโยง
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่หมู่บ้านถ้ า
ลอด อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ในประเด็นการ
ค้นหาทุนทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่หมู่บ้านถ้ าลอด แบ่ง
ออกได้ 5 ด้าน คือ 1) ด้านความเช่ือดั้งเดิม ชุมชนมีความเชื่อในสิ่ง
เหนือธรรมชาติ คือผีเจ้าเมือง และผีอื่น ๆ ซึ่งให้คุณและโทษแก่
มนุษย์ได้ จึงต้องมีการเซ่นสรวงบูชาเพื่อให้ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขเป็น
ประจ าทุกปี   2) ด้านศาสนา ชุมชนมีความเคารพศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา มีประเพณีและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาตลอด 
12 เดือน เรียกว่า “หยาสี่สิบสอง” และมีประเพณีที่ รับรู้กัน
โดยทั่วไป คือ ประเพณีปอยส่างลอง (บวชเณร) ประเพณีปอย 
เหลินสิบเอ็ด (บุญเดือน 11) เป็นต้น  3) ด้านการด ารงชีวิต ชุมชน
อาศัยอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่ในลักษณะเครือญาติ มีความ
เป็นอยู่เรียบง่าย ดูแลกันแบบญาติมิตร ท าอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลัก 4) ด้านภาษาและการแต่งกาย ชุมชนมีภาษาพูดและภาษา
เขียนเป็นของตนเองและสืบทอดให้กับลูกหลานได้เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ภาษาไทใหญ่หายสาบสูญไป มีรูปแบบการแต่งกาย
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม  และ 5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
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ชุมชนตั้งอยู่บริเวณเนินเขา มีสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีถ้ า
ลอด ถ้ าผีแมน จุดชมวิว และแหล่งน้ า (แม่น้ าลาง) ที่สวยงาม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมันต์ สะสอง นิพนธ์ ค าพา และสัญญา 
สะสอง [3] ได้ท าวิจัยเรื่องการบูรณาการทุนทางสังคมเช่ือมโยง
เส้นทางการค้าชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
กะยาบ้านดอยแสง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัยพบว่า ประเด็น
ทุนทางสังคม ได้แบ่งทุนทางสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะยาบ้านดอย
แสงออกเป็น 4 มิติ คือ 1) มิติทางศาสนา ชาวดอยแสงมีความเช่ือใน
พระพุทธศาสนาผสมผสานกับความเช่ือดั้งเดิมในเรื่องผี และมี
ประเพณีพิธีกรรมตามความเช่ือทางพระพุทธศาสนาและความเช่ือ
เรื่องผีอย่างต่อเนื่อง 2) มิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บ้านดอยแสงมีทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดม
สมบูรณ์ สวยงาม เหมาะสมกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และ
เชิงอนุรักษ์ 3) มิติทางวัฒนธรรม ชาวดอยแสง มีการรักษาวิถี
วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผ่านประเพณีและพิธีกรรมสืบ
ทอดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง แต่มีบางวัฒนธรรมที่เริ่มเลือนหายไป 
เช่น การทอผ้ากะเหรี่ยง ซึ่งภาครัฐควรเข้ามาช่วยฟ้ืนฟู เพื่อให้ชุมชน
รักและหวงแหนในวัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่า และ 4) มิติทาง
การศึกษา ชาวดอยแสงเรียนจบถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และไม่
นิยมเรียนต่อ ภาครัฐควรเข้ามาส่งเสริมด้านการศึกษาต่อให้กับกลุ่ม
เยาวชน   

ส าหรับประเด็นการบูรณาการทุนทางสังคมที่มีอัตลักษณ์
โดดเด่นเช่ือมโยงสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่มย่อย และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขุดค้น
ศักยภาพชุมชนร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน และชาวบ้าน 
และจัดตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ เพื่อรักษา ถ่ายทอดและสืบสาน
ทุนทางสังคมทั้ง 5 ด้าน และมีการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทใหญ่สู่
สาธารณชนในหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้
มีความยั่งยืนสืบไป สอดคล้องกับงานวิจัยของสัญญา สะสอง และ
อารีย์ บินประทาน [4] ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ด้านอัตลักษณ์ความเช่ือเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ชุมชนแพมบก อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัยพบว่า 
ชุมชนชาวแพมบกมีอัตลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน ประกอบด้วย (1) อัต
ลักษณ์ด้านสิ่งเหนือธรรมชาติ ชาวแพมบกเช่ือและกราบไหว้บูชาผี
บรรพบุรุษ ซึ่งเป็นผีต้นตระกูลที่คอยปกป้องคุ้มครองและดูแล
ครอบครัว นอกจากนี้ยังนับถือ เซ่นสรวงบูชาผีเจ้าเมือง ซึ่งเป็นผีที่
ยิ่งใหญ่ มีฤทธิ์เดชอ านาจเหนือผีทั้งปวง ชาวแพมบกเคารพนับถือ
มาก จะท าการใด ๆ เช่น ไปท างานต่างถิ่น ไปศึกษาต่อ หรือไป
สอบแข่งขัน เป็นต้น ก็ต้องท าพิธีขอพร ขอให้ส าเร็จดังประสงค์ และ
จะท าพิธีเซ่นสรวงบูชาในระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี  
(2) อัตลักษณ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ชาวแพมบก นับ
ถือศรัทธาพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง มีการไหว้พระ รักษาศีล และ
ประกอบประเพณี พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาตลอดทั้ง
ปี โดยเฉพาะประเพณีปอยสา่งลอง ประเพณีจองพารา และประเพณี
เหลินสิบเอ็ด ซึ่งประเพณีเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่ชาว

ไทใหญ่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  (3) อัตลักษณ์ความเช่ือ
ด้านวิถีชีวิต ชาวแพมบกมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติ พึ่งพา
อาศัยธรรมชาติ ท ามาหากินโดยอาศัยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่อยู่
อาศัยก็ใช้วัสดุจากป่า การละเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ก็สะท้อนให้
เห็นความผูกพันกับธรรมชาติ ผู้คนมีความเป็นมิตร มีความเอื้อเฟื้อ
เกื้อกูล และมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย  ส าหรับประเด็นการวิเคราะห์
ศักยภาพชุมชนด้านอัตลักษณ์ความเช่ือในฐานะที่เป็นปัจจัยหลักใน
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พบว่า 
ชุมชนชาวแพมบกมีศักยภาพในการอนุรักษ์และสืบสานด้านอัต
ลักษณ์ความเช่ือต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ พระพุทธศาสนา และวิถีชีวิต
เป็นอย่างดี และมีการรักษา ถ่ายทอด และส่งต่อความเช่ือถือศรัทธา
และรูปแบบชีวิตดังกล่าวให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรูปแบบการ
รักษาและถ่ายทอด ส่งผ่านโดยผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าด้าน
ประเพณีและพิธีกรรมสู่กลุ่มเยาวชนด้วยการเรียนรู้ สืบสานประเพณี
และพิธีกรรมด้านความเชื่อและศาสนาไมใ่ห้เสื่อมสูญไป และงานวิจัย
ของคัชพล จั่นเพชร และ พิทักษ์ศิริวงศ์ [5] ได้ท าวิจัยเรื่อง การบูร
ณาการทุนทางวัฒนธรรมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านชาก
แง้ว อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า การบูรณา
การทุนทางวัฒนธรรมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านชากแง้ว ประกอบด้วย 1) 
เมื่อใดที่ เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชน  และ
หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
จัดการ 2) เมื่อใดที่ชุมชนมีความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ จะ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ 3) เมื่อใดที่ชุมชนเกิดการ
เรียนรู้และเห็นประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมกัน จะน าไปสู่ความร่วมมือใน
การพัฒนาสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเอกภาพภายในชุมชน 4) เมื่อใดชุมชน
เกิดองค์ความรู้และเห็นคุณค่าของทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น จะน าไปสู่
ความหวงแหนในสิ่งเหล่านั้น และ 5) เมื่อใดที่หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการ
จัดการทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น จะท าให้ชุมชนเกิดความตื่นตัวและ
สนใจในประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้น 

 
บทสรุป 
 งานวิจัยเรื่องการบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อเช่ือมโยงการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่หมู่บ้านถ้ าลอด อ าเภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุม
เชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่หมู่บ้านถ้ าลอด อ าเภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 1) เพื่อค้นหาทุนทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่หมู่บ้านถ้ า
ลอด และ 2) เพื่อบูรณาการทุนทางสังคมเช่ือมโยงการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง  
ผลการวิจัยพบว่า ทุนทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่หมู่บ้านถ้ า
ลอดแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านความเช่ือดั้งเดิม ชุมชนมีความ
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เช่ือในสิ่งเหนือธรรมชาติ คือผีเจ้าเมือง และผีอื่น ๆ ซึ่งให้คุณและ
โทษแก่มนุษย์ได้ จึงต้องเซ่นสรวงบูชาเพื่อให้ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุข  
2) ด้านศาสนา ชุมชนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีประเพณี
และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาตลอด 12 เดือน เรียกว่า “หยาสี่
สิบสอง” 3) ด้านการด ารงชีวิต ชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว
ใหญ่  ดูแลกันแบบญาติมิตร มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ท าอาชีพ
เกษตรกรรม 4) ด้านภาษาและการแต่งกาย ชุมชนมีภาษาพูดและ
ภาษาเขียนเป็นของตนเอง มีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
กลุ่ม  และ 5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สภาพธรรมชาติมีความอุดม-
สมบูรณ์ มีถ้ าลอด ถ้ าผีแมน และถ้ าอื่น ๆ มีจุดชมวิว และมีแหล่งน้ า 
ภูเขาที่สวยงาม ซึ่งชาวไทใหญ่มีศักยภาพในการบูรณาการทุนทาง
สงัคมทั้ง 5 ด้านที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นเช่ือมโยงสู่การจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนในทุกด้านผ่านปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน และชาวบ้าน
ในรูปของคณะกรรมการด้านต่าง ๆ เพื่อรักษา และถ่ายทอดวิถีชีวิต 
ความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรมให้ลูกหลานสืบสานต่อไป และ
เผยแพร่อัตลักษณ์ไทใหญ่สู่สาธารณชนในหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ท่านพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
ปางมะผ้า กรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ที่ดูแล
บริเวณเขตถ้ าลอด ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน ตัวแทนองค์กรชุมชน 
และชาวบ้านถ้ าลอดทุกท่านที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
งานวิจัยนี้จนส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมในประเด็นการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมิติด้านกฎหมายและการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานด้านอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรป่าไม้ฯ 
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสทิธิภาพและไมเ่กิดขอ้
ขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐและชุมชนในอนาคต  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายในกลอนบทละคร : ทรรศนะการรับรู้ ผู้วิจัยได้ศึกษาบทชมความงามของตัวละคร
เอกฝ่ายชายในบทละครนอกและบทละครในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น บทละครนอก ได้แก่ เรื่องสังข์ทอง และเรื่องคาวี บทละครใน ได้แก่ 
เรื่องรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 4 และอุณรุท ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการเล่าเรื่องในการวิเคราะห์ทรรศนะด้านการรับรู้              
ความงามของตัวละครเอกฝ่ายชาย ผลการวิจัยพบว่า ทรรศนะด้านการรับรู้ความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายจะแปรผันตามประเภทของ           
ตัวละคร และประเภทของบทละคร  ทั้งนี้การชมความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายผ่านประเภทของตัวละคร แบ่งเป็น 2 ประเภท                   
คือการชมความงามผ่านทรรศนะตัวละครในเรื่อง และการชมความงามผ่านทรรศนะผู้เล่าเรื่อง  การชมความงามผ่านทรรศนะตัวละครในเรื่อง                 
จะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงทรรศนะ ประกอบด้วยความแตกต่างเรื่องเพศ บทบาทของตัวละครในเรื่อง และถิ่นที่
อยู่อาศัยของตัวละคร ส่วนทรรศนะของผู้เล่าเรื่องจะเป็นการแสดงการรับรู้  และเน้นย้ าให้เห็นความงาม เพื่อเช่ือมต่อเหตุการณ์                   
ให้ด าเนินต่อไป นอกจากนี้การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายผ่านตัวละครเอกฝ่ายหญิงในบทละครนอก              
และบทละครในยังมีความแตกต่างกันเนื่องมาจากปัจจัยด้านจุดมุ่งหมายในการแสดงอีกด้วย  
ค าส าคัญ : ทรรศนะการรับรู้, ความงาม, ตัวละครเอกฝ่ายชาย, กลอนบทละคร 
 

Abstract 
 The study of the vision of male protagonists’ beauty in Thai poetry drama was conducted by studying                     
the beauty admiring stanzas of male protagonists in Lakhon Nok’s poetry dramas (play performed by all male) and 
Lakhon Nai’s poetry dramas (play performed by all female) in Early Rattanakosin era. The selected Lakhon Nok’s poetry 
dramas was Sangthong and Khawi while the selected Lakhon Nai’s poetry dramas were Ramakien (King Rama I, King 
Rama II and King Rama IV versions) and Unnarut. The researcher used the narrative theory to analyze the vision of male 
protagonists. The result indicated that the vision of male protagonists was varied by types of character and poetry 
drama. The admiration of male protagonists by type of character was divided into 2 categories: by character in the 
poetry drama and by the narrator. The former was varied due to the factors affecting the vision: gender, role and 
residence of the character, while the latter was the recognition and emphasis of beauty in order to carry on the story. 
Furthermore the reaction to the beauty of male protagonists by female protagonists in Lakhon Nok’s poetry dramas 
and Lakhon Nai’s poetry dramas was different due to the purpose of performance. 
Keywords: Vision, Beauty, Male Protagonist, Poetry Drama 
 
1. บทน า 
 วรรณคดีการละครหรือนาฏวรรณคดี เป็นวรรณคดีที่แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับนาฏศิลป์ อันปรากฏใน
ลักษณะของบทประพันธ์หรือบทละครที่เขียนขึ้นเพื่อใช้แสดงละคร 
บทประพันธ์เหล่านี้จ าเป็นต้องประพันธ์ขึ้นให้เหมาะสมกับละคร            
แต่ละประเภท กล่าวคือ ละครนอกเป็นการแสดงของชาวบ้าน             
จึงเน้นความตลกความสนุกสนาน ดังนั้นบทละครนอกจึงต้องมีการ
แทรกบทโลดโผน หยาบโลน และด าเนินเรื่องอย่างรวดเร็ว ในขณะที่
ละครในเน้นการแสดงศิลปะแห่งการร่ายร า และบทเพลงที่ไพเราะ

บทละครในจึงมีลักษณะการใช้ถ้อยค าที่พิถีพิถัน สละสลวย 
สอดคล้องกับการแสดงที่เป็นของพระราชส านัก [1] 
 บทละครที่จะสมบูรณ์และตอบสนองความต้องการของผู้ชมการ
แสดงได้ ต้องอาศัยองค์ประกอบของละคร 4 ประการ ได้แก่ 1. ต้อง
มีเรื่อง คือ ค าพูดที่แสดงออกซึ่งนิสัยของตัวบุคคล 2. ต้องมีเนื้อหา
สรุป หมายถึง เนื้อหาสรุปเกี่ยวกับความต้องการนั้น ๆ เช่น ความ
ต้องการให้เกิดความกตัญญูหรือเกิดความรักชาติหรือสอนคติธรรม   
โดยวรรณคดีการละครหนึ่งเรื่องอาจมีเนื้อหาสรุปมากกว่าหนึ่ง
ประการก็ได้ 3. นิสัยตัวละคร จะต้องตรงกับเนื้อหาสรุป รูปร่าง
หน้ าตาต้องตรงกับนิสั ยตั วละครใน เรื่อ ง ตลอดจนการวาง           
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ท่าทางและเครื่องแต่งกาย 4. บรรยากาศ หมายถึง การสร้าง
บรรยากาศรอบ ๆ ที่เกี่ยวกับตัวละคร ได้แก่ บทรัก บทโศก บทที่
แสดงความดุเดือด เช่น ฉากต่อสู้ การรบ การจัดกระบวนทัพ [2] 
 บทชมความงามของตัวละครเป็นหนึ่งในองค์ประกอบข้างต้นที่
ท าให้ผู้ชมการแสดงเข้าถึงความงามของบทละคร เพราะมีส่วนส าคัญ
ที่ท าให้ทั้งผู้อ่านและผู้ชมเห็นภาพและจินตนาการถึงความงามและ
ความตระการตา เนื่องจากตัวละครมีรูปโฉมโนมพรรณ กิริยา ท่วงท่า
ที่ เห นื อ ก ว่ า ค น ธร รม ด า  ดั งที่  ช ล ด า  เรื อ งรั ก ษ์ ลิ ขิ ต  [3]                  
กล่าวว่า โดยทั่วไปตัวละครเอกในวรรณคดีไทยไม่ว่าจะเป็นตัวละคร
เอกฝ่ายชายหรือตัวละครเอกฝ่ายหญิงมักมีรูปลักษณ์อันงดงามเป็นที่
พึงพอใจแก่เพศตรงข้ามหรือแก่ผู้พบเห็นมากกว่าที่จะไม่งดงามหรือ
เป็นที่น่ารังเกียจ  
 แม้การชมความงามในวรรณคดีจะให้ความส าคัญต่อการชม  
ความงามของตัวละครเอกฝ่ายหญิงมากกว่าตัวละครเอกฝ่ายชาย  
เนื่องจากทรรศนะที่ ว่าผู้หญิ งเป็นเพศที่ สวยงาม มีความงาม                               
เป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมคุณสมบัติ  ส่งผลให้บทชมความงามของ
ตัวละครเอกฝ่ายหญิงมีการพรรณนาความงามของทุกส่วนประกอบ             
ที่ค่อนข้างเห็นได้ชัด  แต่นั่นก็มิได้หมายรวมว่า ตัวละครเอกฝ่ายชาย
จะไม่มีความงาม   
 การชมความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายจะให้ภาพความงาม
แบบภาพรวม  โดยจะเป็นภาพความงามโดยตรง ไม่เน้นความเปรียบ 
และไม่เน้นการชมเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมถึงการชมความงาม
ของตัวละครเอกฝ่ายชายมักจะปรากฏในเหตุการณ์ส าคัญตลอดเรื่อง                  
เช่น ตัวละครอื่นพบตัวละครเอกฝ่ายชายครั้งแรก  ก่อนการออกรบ 
ระหว่างท าการรบ และหลังการรบชนะข้าศึก ดังนั้นการชมความงาม
แต่ละครั้งท าให้เกิดการรับรู้และประเมินค่าตัวละครที่แตกต่างกันไป  
ความงามจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่มีบทบาทต่อการด าเนินเรื่อง 
 ด้วยลักษณะการชมความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายข้างต้น              
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทชมความงามของตัวละครเอกฝ่าย       
ในบทละครนอก  และบทละครในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น                   
ผ่านทรรศนะการรับรู้ด้านความงามจากมุมมองของตัวละครที่มี
บทบาทแตกต่ างกันแล้ว  จุดประสงค์ของการแต่ งบทละคร              
ที่ว่าละครนอกเป็นการแสดงของชาวบ้าน และละครในที่เป็นการ
แสดงของชาววังนั้นจะส่งผลใหล้ักษณะการชมความงามของตัวละคร
เอกฝ่ายชายมีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
    เพื่อศึกษาทรรศนะการรับรู้ความงามของตัวละครเอกฝ่ายชาย   
ในกลอนบทละคร ผ่านตัวละครในเรื่องและผู้เล่าเรื่อง                             
 
3. สมมติฐาน 
    การชมความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายในบทละครนอก              
และบทละครในส่วนใหญ่จะเป็นการชมความงามผ่ านทรรศนะ                
ของตัวละครในเรื่องที่มักแสดงให้ เห็นความยิ่งใหญ่ โดยใช้เทพ                
เป็นต้นแบบ  
 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
    4.1 ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะบทละครนอกพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทั้งนี้ผู้วิจัยจะเลือกเฉพาะ
เรื่องที่ปรากฏการชมความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายเท่านั้น     
ดังนั้นเรื่องที่ผู้วิจัยเลือกมามีทั้งหมด 2 เรื่อง ได้แก่ สังข์ทอง และคาวี  
    4.2 ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะบทละครในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
ช่วงรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2325-พ.ศ.2411) ประกอบด้วย
เรื่องรามเกียรติ์ และอุณรุท 
    4.3 ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะการชมความงามของตัวละครเอก
ฝ่ายชายเท่านั้น  พระรองหรือตัวละครฝ่ายชายที่มีความส าคัญ
ทัดเทียมกัน  ผู้วิจัยจะไม่น ามาศึกษา 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
    5.1 คัดเลือกการชมความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายในบท
ละครนอกและบทละครในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยคัดเลือก
เฉพาะการชมความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายที่มีรูปงามเท่าน้ัน 
    5.2 วิเคราะห์ทรรศนะที่มีต่อการชมความงามที่ ได้จากการ
คัดเลือกในข้อ 5.1 โดยแบ่งเป็นทรรศนะผ่านผูเ้ล่าเรื่อง และทรรศนะ
ผ่านตัวละครในเรื่อง 
   5.3 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
6. ผลการวิจัย 
 การชมความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายในวรรณคดีไทย               
มักสื่อให้ เห็นว่า ความงามเป็นเรื่องส าคัญต่อการด าเนินเรื่อง 
เนื่องจากความคิดและความรู้สึกที่ตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอก
ส่งผลให้ เกิดการยอมรับและยกย่องเหนือกว่าบุคคลธร รมดา                  
โดยสิ่งที่เหนือกว่านั้น คือ คุณสมบัติ 3 ประการของตัวละครเอก             
ฝ่ายชายในวรรณคดีไทย  ประกอบด้วยรูปงาม เก่งกล้า และเป็นที่    
พึงใจของสตรีเพศ [3]                   
 การชมความงามตัวละครเอกฝ่ายชายจะแปรผันไปตามบทบาท 
และฐานะของตัวละครในเรื่อง ซึ่งตัวละครเหล่านี้ต่างมีทรรศนะ 
(vision) ในการชมความงามแตกต่างกัน  ทรรศนะ หมายถึง มุมมอง
ในการเล่าเรื่อง (perspective narrative) ที่เลือกมาเพื่อน าเสนอ
เหตุการณ์ ต่าง ๆ ในเรื่องเล่า  [4] อันสามารถสะท้อนให้ เห็น              
ความนึกคิดของผู้เล่าได้  ผู้เล่าในที่นี้อาจหมายถึง ผู้แสดงความรู้สึก
และความนึกคิดที่เป็นตัวละครในเรื่องหรือผู้เล่าเรื่องก็ได้  
  ในการศึกษาการชมความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายนี ้                 
ผู้วิจัยได้แบ่งทรรศนะการชมความงามเป็น 2 ประเภท คือการชม                  
ความงามผ่านทรรศนะตัวละครในเรื่อง และการชมความงาม                 
ผ่านทรรศนะผู้เล่าเรื่อง  
1. การชมความงามผ่านทรรศนะตัวละครในเร่ือง 
 ตัวละคร หมายถึง บุคคลในละครหรือนวนิยายที่น าเสนอ
เรื่องราวต่าง ๆ ตัวละคร เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ผู้อ่านรับรู้
บุคลิก ลักษณะนิสัย และรู้สึกเหมือนตัวละครเสมือนมีตัวตนหรือไม่ก็
ท าให้นึกถึงคนที่รู้จัก ทั้งนี้ตัวละครดังกล่าวไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้น 
อาจเป็นสัตว์ วิญญาณ อมนุษย์ หรือแม้แต่สิ่งของก็ได้ โดยสิ่งเหล่านี้
จะต้องมีอารมณ์ความรู้สึกหรือความนึกคิดแบบมนุษย์  [5] 
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 ตัวละครแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือตัวละครหลัก (major 
character) และตัวละครรอง (minor character) แต่การเข้าใจ
เพียงแค่ประเภทของตั วละครไม่สามารถท าให้ผู้ อ่ านเข้าถึ ง              
ความนึกคิดและความรู้สึกที่ตัวละครตัวหนึ่งมีต่อตัวละครอีกตัวได้ 
เพราะตัวละครแต่ละตวัมีฐานะทางสงัคมแตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นตัว
ละครประเภทเดียวกันก็ตาม เช่น ท้าวสามนต์เป็นตัวละครรอง         
มีฐานะทางสังคมคือกษัตริย์ ขณะที่หนุมานก็เป็นตัวละครรอง
เช่นเดียวกันแต่อยู่ในฐานะข้าราชบริพาร รวมถึงกรณีที่พระรามเป็น
ตัวละครเอก มีฐานะทางสังคมคือกษัตริย์ และพระลักษณ์ก็มีฐานะ
ท างสั งค ม คื อ ก ษั ต ริ ย์ เ ช่ น เดี ย วกั น  แ ต่ เป็ น ตั ว ล ะ ค รรอ ง                  
ด้วยเหตุนี้การวิเคราะห์ทรรศนะการรับรู้ความงามจึงวิเคราะห์             
จากบทบาทของตัวละคร ประกอบด้วย ทรรศนะผ่านตัวละครเอก 
และทรรศนะผ่านตัวละครประกอบ  

1.1 ทรรศนะผ่านตัวละครเอก 
 การแสดงทรรศนะต่อความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายนั้น             
ตั วละคร เอกฝ่ ายห ญิ ง  คื อ  ตั วล ะครที่ มี บทบาทมากที่ สุ ด                   
และจะปรากฏในครั้งแรกที่ตัวละครเอกฝ่ายหญิงได้พบกับตัวละคร
เอกฝ่ายชาย ทรรศนะที่ตัวละครเอกฝ่ายหญิงมีต่อตัวละครเอก              
ฝ่ายชายจะเป็นไปลักษณะที่ช่ืนชมอย่างสูงส่ง ค าที่ใช้เปรียบเทียบกับ
ความงามจะสื่อให้เห็นลักษณะที่งามกว่ามนุษย์ทั่วไปหรืองามกว่า
เทวดาทั้งปวง ดังตัวอย่าง  
  จึ่งทรงโฉมประโลมลานสวาท สูงศรีผ่องผาดประภัสสร 
 จะใคร่ถามสุริย์วงศ์พระนคร นามกรให้แจ้งกิจจา [6] 
 บทประพันธ์ข้างต้นเป็นตอนที่นางอุษาพบกับพระอุณรุทเป็น    
ครั้งแรก นางใช้ค าว่า “สุริย์วงศ์” เพื่อถามวงศ์ตระกูลของพระอุณรุท 
แสดงให้เห็นว่านางอุษาพิจารณาจากความงามของพระอุณรุท และ
คาดเดาว่าเจ้าของความงามนี้ต้องเป็นกษัตริย์ หรือเจ้าชาย  
 ความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายย่อมท าให้ตัวละครเอกฝ่าย
หญิงเกิดความหลงใหล เช่น ตอนท่ีนางรจนาเห็นรูปทองของพระสังข์ 
จึงเสี่ยงพวงมาลัยให้เจ้าเงาะ  
  โมโหหันหน้ามาหยิกทึ้ง      เห็นรูปงามก็ตะลึงหลงใหล 
 น้อยหรือถอดเงาะเหมาะสุดใจ     เนื้อหนังช่างกระไรราวกับทอง 
     หน้าตาจิ้มลิ้มพริ้มเพรา           นงเยาว์กระหยิ่มยิ้มย่อง 
     คิดไว้ก็สมอารมณ์ปอง           บริสุทธ์ิผุดผ่องผิวพรรณ [7] 
 เนื่องจากนางรจนาเห็นความงามดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว รจนา
จึงไม่สามารถแสดงความเสน่หาต่อตัวละครเอกฝ่ายชายได้ชัดเจนนัก 
เนื่องจากขัดต่อกิริยามารยาทของหญิงไทยที่จะต้องรักนวลสงวนตัว    
ดังนั้นการแสดงออกดังกล่าวจึงต้องใช้สิ่งอื่นแทน นั่นคือ รจนาใช้
เรื่องบุพเพสันนิวาสอธิษฐานให้พวงมาลัยไปตกที่พระสังข์ในรูปของ
เจ้าเงาะ ดังปรากฏค าประพันธ์ ดังนี้ 
  ขอให้พวงมาลัยนี้ไปต้อง    เจ้าเงาะรูปทองจงประจักษ์ 
 เสี่ยงแล้วโฉมยงนงลักษณ์          ผินพักตร์ทิ้งพวงมาลัยไป [7] 
 ตัวละครเอกฝ่ายหญิงยังแสดงทรรศนะของว่าตัวละครเอก           
ฝ่ายชายเป็นผู้รวมความงามของสรรพสิ่งมาไว้ที่ตัวละครเอกฝ่ายชาย
เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นความงามของส่วนประกอบบนใบหน้าและ
ความงามของทรวดทรง จึงท าให้ตัวละครเอกฝ่ายหญิง  ผู้ที่ชม            
ความงามเขินอาย ไม่กล้าที่จะสบตา  ตัวอย่างเช่น ตอนที่นางสีดา

พบพระรามเป็นครั้งแรกแล้วมีการชมความงามของพระราม           
ดังปรากฏค าประพันธ์ ดังนี้ 
  งามพักตร์ดั่งดวงพระสุริยน อันหมดเมฆมณฑลไม่ปกปิด 
 งามทรงยิ่งเทพนิรมิต  งามจริตสุรเสียงจับใจ 
 งามเนตรแหลมคมดั่งคันศร จะต่อเนตรภูธรก็ไม่ได้ 
 บังคมก้มพักตร์อยู่แต่ไกล  อรไทมิได้จ านรรจา [8] 
 จากบทประพันธ์ข้างต้นนางสีดาพรรณนาความงามของพระราม
พรรณนาความงามของใบหน้าพระรามว่าเหมือนดวงอาทิตย์ที่ไม่มี
เมฆมาบดบัง มีทรวดทรงที่งามกว่าเทพ มาสร้างให้ และมีดวงตา
แหลมคมดั่ งคั นศ ร  ค วาม งามดั งกล่ าวขอ งพ ระรามท า ให้             
นางสีดาไม่กล้าที่จะมองหน้าจึงท าได้เพียงแต่ก้มหน้าและไม่พูดจา 
 อาจกล่าวได้ว่าทรรศนะการรบัรู้ความงามที่ตัวละครเอกฝ่ายหญิง
มีต่อตัวละครเอกฝ่ายชายจะประกอบด้วยทรรศนะที่ว่า ตัวละครเอก
ฝ่ายชายมีลักษณะเหนือคนสามัญ  เป็นผู้รวมความงามของสรรพสิ่ง 
และรูปลักษณ์ท าให้ เกิดความเสน่หา ทรรศนะทั้งหมดข้างต้น                
จะสื่อให้ เห็นความประทับใจที่ แฝงไปด้วยการช่ืนชมอย่างมี
จุดมุ่งหมายในเรื่องความรักท่ีเกิดจากหลงใหลในรูปลักษณ์  ตัวละคร
ละครเอกฝ่ายหญิงมักจะแสดงออกทางท่าทางที่เขินอายไม่กล้าสบตา 
และมีน้ าเสียงที่แสดงความเสน่หาและปรารถนาจะมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดด้วย เนื่องจากมั่นใจว่าตนเองมีทั้งคุณสมบัติและรูปสมบัติที่
คู่ควร  แต่กระนั้นตัวละครเอกฝ่ายหญิงจะไม่ได้แสดงความรู้สึก
ดังกล่าวชัดเจน เพราะขัดต่อกิริยามารยาทของหญิงไทยที่ต้องรัก
นวลสงวนตัวจึงใช้สิ่งอื่นเป็นตัวแทนที่แสดงความปรารถนา เช่น 
ความเชื่อเรื่องบุพเพสันนิวาส เป็นต้น  
 1.2 ทรรศนะผ่านตัวละครประกอบ   
  ตัวละครประกอบ หมายถึง ตัวละครที่มีบทบาทน้อยกว่า               
ตัวละครเอก แต่บางครั้งอาจมีความส าคัญทัดเทียมกับตัวละครเอก  
ดั งนั้ นทรรศนะของตั วละครประกอบจึ งสามารถสื่ อ ให้ เห็ น                 
ความนึกคิดและความรู้สึกที่มีความงามของตัวละครเอกฝ่ายชาย             
ในเรื่อง ตัวละครประกอบแบ่งเป็น 2 ประเภท คือตัวละครประกอบ
ฝ่ายชาย และตัวละครประกอบฝ่ายหญิง 
        1.2.1 ตัวละครประกอบฝ่ายชาย 
  ตัวละครประกอบฝ่ายชายจะเป็นตัวละครที่ใกล้ชิดกับ           
ตัวละครเอกฝ่ายชายมากกว่าตัวละครประกอบฝ่ายหญิง เนื่องด้วย
เหตุผลทางจารีตประเพณีที่ไม่นิยมให้ผู้หญิงที่ไม่มีความสัมพันธ์           
ทางสายเลือดสนิทสนมจนดูไม่งาม  ในที่น้ีแบ่งตัวละครประกอบฝ่าย
ชายเป็น 3 กลุ่ม คือตัวละครประกอบในราชส านัก ตัวละครประกอบ
นอกราชส านัก และตัวประกอบท่ีเป็นเทพยดา            
    1.2.1.1 ตัวละครประกอบฝ่ายชายในราชส านัก 
   ตัวละครประกอบในราชส านัก หมายถึง บุคคลที่
อ าศั ย แล ะท า งาน อยู่ ใน เขต พ ระ ราชวั ง  ห ม าย รวม ตั้ งแ ต่
พระมหากษัตริย์จนถึงนางสนม และเหล่าทหาร ตั้งแต่ระดับช้ัน
ผู้น้อยถึงระดับหัวหน้า  ตัวละครประกอบกลุม่นี้จะมโีอกาสเห็นผูช้าย
ที่มีความงามทั้งพระมหากษัตริย์ พระราชโอรสองค์ต่าง ๆ เจ้าชาย  
ในเมือง และพระราชอาคันตุกะ รวมถึงบางต าแหน่งได้ถวายงาน        
รับใช้ใกล้ชิด  แม้กลุ่มบุคคลนี้จะเห็นความสวยงามเป็นประจ า  แต่ก็
มีทรรศนะต่อความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายที่น่าสนใจ               
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 ทศกัณฐ์เห็นความงามของพระรามก็อยากทดสอบดูว่าพระราม    
ที่มีรูปลักษณ์งามเช่นนี้จะมีความสามารถด้านการท าสงครามอย่างไร           
จึงมีการท้าทายความเก่งกล้าในทางดูถูกความสามารถ  
  เมื่อน้ัน               ทศเศียรสุริย์วงศ์ทรงศักดิ์ 
 เห็นโยธาวานรคึกคัก             ทั้งพระลักษณ์พระรามรูปงาม 
 ดูเอวองค์อ่อนระทวยนวยนาด  กิริยามารยาทเหมือนอย่างหญิง 
 จึงร้องเย้ยเหวยมนุษย์นายลิง   ท าเย่อหยิ่งยกพลมาปล้นยักษ์[9] 
 การใช้ทศกัณฐ์เป็นตัวละครที่ท้าทายความสามารถของพระราม
นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของพระรามแล้วยังเป็น
การส่งเสริมให้เห็นความเหนือกว่าสามัญชนมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
พระรามเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดา แต่มีความกล้าหาญที่จะไปรบกับ
ทศกัณฐ์ผู้ที่เป็นยักษ์ได้ 
 ท้าวไกรสุทแสดงทรรศนะต่อพระอุณรุทในลักษณะช่ืนชม เอ็นดู 
และอิ่มเอิบใจในรูปลักษณ์ของพระอุณรุท หลังจากเห็นพระโฉม               
ของพระอุณรุทเป็นครั้งแรก 
    พิศพิศพลางเพลินจ าเริญรัก พระทรงจักรเชยโฉมประโลมขวัญ 
     ให้ชูช่ืนพระทัยทรงธรรม์       ดั่งได้เสวยสวรรค์วิมานฟ้า [6] 
 การแสดงทรรศนะท้าวไกรสุทท่ีมีต่อพระอุณรุทเป็นความอิ่มเอิบ
ใจท่ีเกิดจากความรักความเอ็นดูในฐานะผู้ที่เลือดเนื้อเช้ือไขเดียวกัน 
 ทรรศ นะของตั วล ะครป ระกอบ ฝ่ ายชาย ใน ราชส านั ก               
ที่มีต่อความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายจะสื่ อให้ เห็นความ
เหนือกว่าสามัญชนในแง่ของความสามารถที่สะท้อนถึงบุญญาธิการ
และทรรศนะที่มองว่ารูปลักษณ์ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวละคร
เอกฝ่ายชาย ในลักษณะที่ความงามเป็นหน้าเป็นตาของวงศ์ตระกูล
ท าให้วงศ์ตระกูลเกิดความภาคภูมิใจ   
  1.2.1.2 ตัวละครประกอบฝ่ายชายนอกราชส านัก 
            ตัวละครประกอบนอกราชส านักจะด ารงชีวิตอยู่
นอกเขตพระราชส านัก หมายรวมถึงตัวละครทั้งที่ เป็นมนุษย์                 
และอมนุษย์ ตัวละครที่มีความรู้และไม่มีความรู้ ตัวละครเหล่านี้มี
โอกาสน้อยที่จะได้พบตัวละครเอกฝ่ายชาย ดังนั้นทรรศนะด้านความ
งามที่ปรากฏจะเป็นทรรศนะในแง่ที่ว่าตัวละครเอกมีลักษณะที่
เหนือกว่าคนธรรมดาทั้งในแง่ของความงามและความสามารถ  
 พระมหาดาบสเห็นความงามของพระรามก็แสดงทรรศนะว่า              
งามกว่ามนุษย์ทั่ วไป  โดยเปรียบเทียบกับเทวดา ดั งปรากฏ                            
ในบทประพันธ์ที่ว่า 
   เมื่อน้ัน          มหาดาบสพรตกล้า 
  เห็นสามสุริย์วงศ์กษัตรา    ดวงพักตร์ลักขณาละกลกัน 
  สองเจ้างามจับดวงเนตร    ดั่งเทเวศร์ลงมาจากสวรรค์ [8] 
 บทประพันธ์ข้างต้นพระมหาดาบสที่ เป็นตัวละครประกอบ          
ฝ่ ายชายนอกราชส านั ก ได้ น า เสนอความงามของพระราม            
ด้วยการเปรียบเทียบกับบุคคลที่งดงาม คือ การเปรียบกับเทวดา             
บนสวรรค์ การชมความงามเช่นนี้ถือเป็นการแสดงความช่ืนชม                  
และเคารพยกย่องอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเปรียบเทียบกับผู้ที่มี              
ความงามพิเศษกว่าคนธรรมดา  
 พิราบ มีทรรศนะต่อพระรามที่มีรูปงามว่าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ มีวิชา              
ด้วยการเปรียบกับท้าวโกสีย์หรือพระอินทร์  ดังปรากฏในบท
ประพันธ์ที่ว่า 

   เห็นองค์ทรงลักษณ์โสภา     กับสองชีป่าพนาลี 
 มีมือถือศรทั้งสององค์           งามทรงดั่งหน่ึงโกสีย์ 
 น่าท่ีมันจะมีฤทธี           จะลอบล้างชีวีให้บรรลัย [8]  
 พิราบเปรียบท่วงท่าที่น่าเกรงขามของพระรามว่าเหมือนท้าว
โกสีย์หรือพระอินทร์ เนื่องจากว่า พระอินทร์เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
กว่าเทพยดาทั้งหลายนับว่าเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าเป็นผู้ถืออสุนีบาต   
และเป็นผู้บันดาลให้ฝนตก นอกจากนี้ชาวอริยกะยังนับถือพระอินทร์
ว่าเป็นเทพารักษ์ของพวกตน [9]                     
 จากคุณสมบัติของพระอินทร์ข้างต้นแสดงให้ เห็นว่าพิราบ         
มีทรรศนะต่อรามเกียรติ์ว่ามีความเก่งกล้าสามารถเทียบเท่ากับ         
พระอินทร์ ดังนั้นจึงเกิดความหวาดระแวงว่าตัวละครเอกฝ่ายชายผู้นี้
จะเป็นภัยแก่ตนเองในภายหลังจึงจ าเป็นต้องลอบฆ่า 
 ทรรศนะของตัวละครประกอบฝ่ายชายนอกราชส านักงานที่มีต่อ
ความงามของตัวละครเอกฝ่ายชาย ประกอบด้วยทรรศนะว่าตัวละคร
เอกฝ่ายชายเป็นผู้มีความงามเหนือมนุษย์สามัญ และเป็นผู้ที่ฤทธ์ิเดช
ซึ่งทรรศนะที่ว่าตัวละครเอกฝ่ายชายเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชเกิดจาก
อนุมานจากท่วงท่าท่ีมีความน่าเกรงขามและน่าเคารพเป็นพ้ืนฐาน 
    1.2.1.3 ตัวละครประกอบท่ีเป็นเทพยดา 
   ตัวละครประกอบที่เป็นเทพยดาแสดงให้เห็น
ความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายด้วยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่มี
ความงามอย่างเห็นได้ชัด เช่น ธรรมชาติที่มีความงามและเทวดาที่มี
ความงามเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไป  
 พระบรมจักรกฤษณ์แสดงทรรศนะว่าพระอุณรุทมีความงาม               
เป็นเลิศกว่าพระขันธกุมาร โอรสของพระศิวะและพระแม่อุมา               
ดังปรากฏในบทประพันธ์  
    พิศเพ่งเล็งโฉมพระดนัย      ดั่งดวงแขไขไม่ราคี 
     งามสรรพสิ้นสารพางค์พักตร์ สมวงศ์สมศักดิ์สมศรี 
     อรชรอ้อนแอ้นท้ังอินทรีย์ เป็นที่เฉลิมนัยนา 
     ถึงพระขันธกุมาราราช          อันทรงอาสน์มยุเรศปักษา 
     ก็ไม่ปานโฉมสวัสดิ์พระนัดดา  หกสวรรค์ชั้นฟ้าไม่เทียมทัน[6]  
 การเปรียบความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายกับ “พระขันธ
กุมาร” นอกจากจะแสดงให้เห็นความน่ารักเยาว์วัยของเจ้าของ   
ความงามแล้วการชมความงามเช่นนี้ยังสื่อให้เห็นความสามารถ            
ด้านการสงครามอีกด้วย กล่าวคือ พระขันธกุมารเป็นเทพเจ้าที่ได้รับ
การยกย่องว่า เป็นเทพแห่งการศึกสงคราม เป็นจอมพลทัพสวรรค์ 
พระรูปของพระขันธกุมารที่ปรากฏให้เห็นทั่วไปนั้นเป็นรูปของ
เทพบุตรที่มีความเยาว์วัยน่ารัก เป็นหนุ่มน้อยที่มีพระพักตร์            
เกลี้ยงเกลา [9] ดังนั้นการชมความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายที่มี
เหนือพระขันธกุมารและเทวดาทั้งสวรรค์หกช้ันจึงเป็นการสื่อให้เห็น
ว่าตัวละครเอกผู้นี้มีความงามที่หาผู้ใดเทียบได้ยาก อีกทั้งเป็นการ
เพิ่มค่าความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายมีความเลอค่าอย่างสูงสุด 
 อาจกล่ าวได้ ว่ า ตั วละครประกอบฝ่ายชายในราชส านัก                
ตัวละครประกอบฝ่ายชายนอกราชส านัก และตัวประกอบฝ่ายชายที่
เป็นเทพยดา มีทรรศนะการรับรู้ความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายที่
คล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วยทรรศนะเรื่องลักษณะที่
เหนือกว่าสามัญชนทั้ งในเรื่องชาติตระกูลและความสามารถ              
และทรรศนะที่ว่าเป็นผู้มีความงามเป็นเลิศ ส่วนทรรศนะที่แตกต่าง
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นั้นเกิดจากรูปลักษณ์ที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจซึ่งทรรศนะนี้เป็น
ทรรศนะของตัวละครประกอบในราชส านักเท่านั้น 
 แม้ทรรศนะของตัวละครประกอบฝ่ายชายแต่ละกลุ่มจะมี                               
ความคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อพิจารณาน้ าเสียงแห่งการชื่น
ชมตัวละครเอกฝ่ายชายพบว่ามีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ตัวละคร
ประกอบในราชส านักที่มีฐานะต่ ากว่าตัวละครเอกฝ่ายชายจะมี
น้ าเสียงที่แสดงความเคารพและย าเกรงในพระราชอ านาจ ส่วนตัว
ละครประกอบนอกราชส านักจะมีน้ าเสียงแสดงความช่ืนชมอย่าง
สูงส่งและมีความตั้งใจจริงในการชมความงาม เพราะไม่เคยเห็นความ
งามของผู้ใดที่สามารถทัดเทียมได้มาก่อน ท้ายที่สุด คือ ตัวละคร
ประกอบที่เป็นเทพยดา ที่ถึงแม้จะเป็นผู้ที่เห็นความสวยงามเป็น
ประจ าแต่ก็มีน้ าเสียงช่ืนชมด้วยความเอ็นดู ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้
ผู้อ่านรู้ว่าตัวละครเอกผู้นีม้ีความงามที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง  
  1.2.2 ตัวละครประกอบฝ่ายหญิง 
  ตัวละครประกอบฝ่ายหญิงจะมีความใกล้ชิดกับตัวละคร
เอกฝ่ายชายน้อยกว่าตัวละครประกอบฝ่ายชาย  เว้นแต่กรณีที่                
ตัวละครประกอบนั้นมีความสมัพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับตวัละครเอกฝ่ายชาย 
ได้แก่ มารดา นางสนม  แต่นั่นก็มิได้หมายความว่าตัวละครประกอบ
ฝ่ายหญิงจะไม่มีทรรศนะต่อความงามของตัวละครเอกฝ่ายชาย            
ทรรศนะดังกล่าวจะได้จากตัวละครประกอบฝ่ายหญิงที่แบ่งเป็น            
2 กลุ่ม คือ ตัวละครประกอบฝ่ายหญิงในราชส านัก และตัวละคร
ประกอบฝ่ายหญิงนอกราชส านัก 
    1.2.2.1 ตัวละครประกอบฝ่ายหญิงในราชส านัก 
   แม้ตัวละครประกอบฝ่ายหญิงในราชส านักจะมี
โอกาสเห็นบุคคลที่มีความงามบ่อยครั้ง แต่เมื่อตัวละครประกอบ
เหล่านี้ เห็นความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายก็มีทรรศนะต่อ                
ความงามในลักษณะที่ความงามนั้นสื่อให้ว่าเป็นความงามที่เป็นเลิศ 
และเป็นผู้ที่มีความสามารถ ดังตัวอย่าง 
 ทรรศนะนางที่ คั น ธมาลี แสดงความ เสน่หาต่ อพระคาวี                      
เพราะคิดว่าพระคาวีคือท้าวสันนุราชที่ชุบตัวมาใหม่ ดังนี ้
   เห็นพระคาวีด าเนินมา          ส าคัญว่าท้าวผัวชุบตัวใหม่ 
   น้อยหรือรูปร่างช่างกระไร       งามล้ าเหลือใจเจียวพ่อคุณ 
    ... 
    จึงว่ิงออกไปรับถึงลับแล          จะเจียมตัวว่าแก่ก็หาไม่ 
    ชม้อยชม้ายแลดูพระภูวไนย    ยิ้มใหญ่ยิ้มน้อยลอยหน้าตา[7]   
 จากบทประพันธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นความเสน่หาที่นางคันธมาลี 
มีต่อพระคาวีค่อนข้างชัดเจน ในลักษณะการหลงใหลในรูปลักษณ์              
ที่งดงามของท่วงท่าที่อ่อนน้อมของตัวละครเอกฝ่ายชายเพราะคิดว่า
เป็นสามีจึงแสดงความเสน่หานั้นอย่างไม่สมควรแก่วัยและสถานภาพ
นางกษัตริย์ของตนเอง 
 รวมถึงทรรศนะของนางมณฑาที่มีต่อความงามของพระสังข์           
ในลักษณะที่ว่าเป็นผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถ  
  แล้วร้องเรียกภัสดาสามี เร็วเร็วมานี่จะบอกให้ 
 รวยแล้วทูนหัวอย่ากลัวใคร เห็นจะได้กู้เมืองได้ดังใจปอง 
 อย่าดูถูกลูกเขยคนนี้  ทั้งในธานีไม่มีสอง 
 ผิวเนื้อเรื่อเหลืองเรืองรอง  เปล่งปลั่งดังทองนพคุณ [7] 

 บทประพันธ์นี้แสดงให้ เห็นทรรศนะของนางมณฑาที่มีต่อ          
ตัวละครเอกฝ่ายชายว่าเป็นผู้มีความสามารถ เนื่องจากตัวละคร
ประกอบฝ่ายหญิงอนุมานจากรูปลักษณ์ที่มีผิวพรรณเป็นทองค าของ
ตัวละคร โดยเห็นว่าเป็นความแปลกที่มีความพิเศษจากคนธรรมดา  
ตัวละครเอกฝ่ายชายจึงเป็นความหวังว่าจะช่วยกู้เมืองให้รอดพ้น    
จากการเป็นเมืองขึ้นได้ 
    1.2.2.2 ตัวละครประกอบฝ่ายหญิงนอกราช
ส านัก 
   ผู้วิจัยแบ่ งตัวละครประกอบฝ่ายหญิ งนอก           
ราชส านักเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ ตัวละครประกอบฝ่ายหญิงนอก           
ราชส านักท่ีเป็นมนุษย์ และตัวละครประกอบฝ่ายหญิงนอกราชส านัก
ที่เป็นมนุษย์  
         1.2.2.2.1 ตัวละครประกอบฝ่ายหญิง
นอกราชส านักที่เป็นมนุษย ์
     ตั ว ล ะ ค ร ป ร ะ ก อ บ ฝ่ า ย ห ญิ ง               
นอกราชส านักที่เป็นมนุษย์  หมายรวมถึง ตัวละครมนุษย์ที่เป็น
ชาวบ้านทั้งที่อาศัยในเมืองและนอกเมือง รวมถึ งชาวป่าด้วย           
ตัวละครเหล่านี้มี โอกาสได้ เห็นตัวละครเอกฝ่ายชายน้อยมาก 
เนื่องจากข้อจ ากัดที่ว่าผู้หญิง ต้องเป็นแม่บ้านคอยดูแลสามี และลูก 
ประกอบกับท างานเล็ก ๆ น้อย ๆ บริเวณละแวกอยู่อาศัย  ดังนั้น
เมื่อได้มีโอกาสเห็นตัวละครเอกฝ่ายชายเป็นครั้งแรกจึงมีทรรศนะต่อ
ความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายว่า เป็นผู้เหนือกว่าสามัญชน                    
โดยความเหนือกว่านี้ประกอบด้วยความเหนือกว่าด้านฐานะ และ
ความเหนือกว่าด้านความงาม เช่น ยายเฒ่าทัศประสาทมีทรรศนะ
ต่อความงามของพระคาวีว่ามีเช้ือสายชนช้ันสูง ดังบทประพันธ์  
  บัดนั้น   ยายเฒ่าเพ่งพิศคิดฉงน 
 ชายนี้ทีท่วงชอบกล  เห็นจะไม่ใช่คนต่ าช้า 
 ใส่เครื่องประดับองค์ทรงนารายณ์  รูปโฉมโนมพรรณงามนักหนา 
 ต่อจะเป็นลูกเต้าท้าวพระยา จันท์สุดาจึงปลงลงใจ [7]  
 จากบทประพันธ์ข้างต้นยายเฒ่าทัศประสาทมีทรรศนะว่า         
พระคาวีน่าจะมีฐานะที่ เหนือกว่าสามัญชนเนื่องจากพิจารณา            
ความงามและกิริยาท่วงท่าที่งามสง่า ตลอดจนการแต่งกายที่มี
เครื่องประดับสูงค่าจึงสามารถอนุมานได้ว่าตัวละครเอกฝ่ายชายผู้นี้
เป็นชนช้ันสูง 
     1.2.2.2.2 ตัวละครประกอบฝ่ายหญิงนอก
ราชส านักที่เป็นอมนุษย ์
    ตัวละครอมนุษย์ คือ ตัวละครที่ไม่ใช่
มนุษย์แต่มีความนึกคิดและจิตใจที่แสดงออกเหมือนมนุษย์ ได้แก่
นางฟ้า ยักษ์ กินนรี เป็นอาทิ ตัวละครเหล่านี้แสดงทรรศนะต่อ   
ความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายในลักษณะที่ว่า ตัวละครเอก              
ฝ่ายชายเป็นผู้ที่มีความงามเป็นเลิศ ดังตัวอย่าง  
  นัยน์เนตรคมแหลมดั่งคันศร    จะต่อเนตรภูธรก็ไม่ได้ 
 เลิศล้ าเทวาสรุาลัย        ต่างตะลึงหลงใหลด้วยรูปทรง[6] 
 จากบทประพันธ์ข้างต้นจะเห็นว่าเหล่านางกินรีนั้นมีทรรศนะต่อ
ความงามของพระอุณรุทว่า งามกว่าเทวดาบนสวรรค์ โดยการใช้วลี
ว่า “เลิศล ้ำเทวำสุรำลัย”  ทรรศนะดังกล่าวเกิดจากความหลงใหล     
ในรูปลักษณ์และปรารถนาที่จะใกล้ชิดกับพระอุณรุท การให้นางกินรี
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เป็นผู้หลงใหลความงามนั้นถือเป็นเพิ่มน้ าหนักให้แก่ความงามของ     
ตัวละครเอกฝ่ายชายให้เป็นความงามที่พิเศษขึ้นอีก เพราะนางกินนรี
เป็นตัวละครฝ่ายหญิงที่ได้รับการยอมรับและยกย่องว่าเป็นเจ้าของ
ความงามท่ีเป็นอุดมคติ 
 ทรรศนะของตัวละครประกอบฝ่ายหญิงนอกราชส านักที่มีต่อ
ความงามของตัวละครเอกฝ่ายชาย แบ่งเป็นทรรศนะจากตัวละคร
ประกอบฝ่ายหญิงที่เป็นมนุษย์ และตัวละครประกอบฝ่ายหญิงที่เป็น
อมนุษย์ ทรรศนะจากตัวละครประกอบฝ่ายหญิงที่เป็นมนุษย์คือ
ทรรศนะที่ว่าตัวละครเอกฝ่ายชายมีความเหนือกว่าสามัญชนทั้ง
ทางด้านฐานะและความงาม เนื่องจากการอนุมานจากรูปลักษณ์และ
ท่วงท่าที่งามสง่าของตัวละครเอกฝ่ายชายจึงก่อให้เกิดความคิด
ดังกล่าว  ส าหรับตัวละครประกอบฝ่ายหญิงที่ เป็นอมนุษย์ก็มี
ทรรศนะว่าตัวละครเอกฝ่ายชายเป็นผู้ที่มีความงามเป็นเลิศ  แต่การ
แสดงทรรศนะดังกล่าวก็จะแตกต่างกันที่น้ าเสียงของผู้ชมความงาม 
โดยน้ าเสียงดังกล่าวจะมีทั้งน้ าเสียงที่แสดงความเคารพให้เกียรติ                  
และแสดงความเสน่หาของความงามของตัวละครเอกฝ่ายชาย  ท้ังนี้
มาจากการได้เห็นความงามของรูปลักษณ์และท่วงท่าของตัวละคร
ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบ  
 ทรรศนะการรับรู้ความงามกล่าวข้างต้นทั้งหมด คือ ทรรศนะที่
ตั วละครอื่น ในเรื่องมีต่อความงามของตั วละครเอกฝ่ายชาย              
โดยตัวละครอื่นในเรื่อง ได้แก่ ตัวละครเอกฝ่ายหญิง ตัวละคร
ประกอบฝ่ายชาย และตัวละครประกอบฝ่ายหญิง  ในการพิจารณา
ทรรศนะจากตัวละครดังกล่าว  จึงพิจารณาจากความใกล้ชิดกับ        
ตัวละครเอกฝ่ายชาย และโอกาสในการเห็นความงามของตัวละคร
เอกฝ่ายชาย ดังนั้นจึงแบ่งตัวละครเป็น 2 ประเภท คือตัวละคร         
ในราชส านักและละครนอกราชส านัก ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นท้ังหมด  
 
2. การชมความงามผ่านทรรศนะผู้เล่าเร่ือง 
 ผู้เล่าเรื่อง (Narrator) หมายถึง ผู้รู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวให้แก่
ผู้อ่านผ่านเสียงบนกระดาษ [4] ในที่นี้ผู้เล่าเรื่องไม่จ าเป็นต้องเป็น
ผู้เขียนเสมอไป  การจะรู้ว่าผู้เล่าเรื่องเป็นใครจึงต้องแยกผู้เขียน              
และผู้ เล่ า เรื่ อ งออกจากกัน  โดยคิ ด ว่ าผู้ เขี ยนอยู่ น อก เรื่ อ ง                      
และผู้เล่าเรื่องอยู่ในเรื่อง [7]   
 การรับรู้ความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายผ่านทรรศนะ               
ของผู้เล่าเรื่องส่วนใหญ่จะน าเสนอในลักษณะของความเปรียบ เพื่อ
แสดงให้เห็นความงามที่มากกว่าบุคคลธรรมดา อันถือเป็นการเพิ่ม
คุณค่าให้แก่ความงามนั้น ทรรศนะที่ผู้เล่าเรื่องมีต่อความงามของตัว
ละครเอกฝ่ายชาย แบ่งเป็น  2 ประเภท คือทรรศนะที่มีต่อความงาม
ด้านรูปลักษณ์ ทรรศนะที่มีต่อความงามด้านท่วงท่า  
 2.1 ทรรศนะที่มีต่อความงามด้านรูปลักษณ์ 
 ผู้เล่าเรื่องจะแสดงทรรศนะต่อความงามด้านรูปลักษณ์ของตัว
ละครเอกฝ่ายชายใน 2 ลักษณะ คือ ทรรศนะที่มีต่อรูปลักษณ์
โดยรวม และทรรศนะที่มีต่ออวัยวะบางส่วน  
  2.1.1 ทรรศนะที่มีต่อรูปลักษณ์โดยรวม 
  ผู้เล่าเรื่องจะแสดงทรรศนะต่อรูปลักษณ์โดยรวมของตัว
ละครเอกฝ่ายชายในลักษณะที่แสดงให้เห็นความเหนือกว่าสิ่งที่น ามา

เปรียบ โดยสิ่ งที่น ามาเปรียบจะเป็นสิ่ งที่ เกี่ยวข้องกับเทวดา               
เพราะค่านิยมที่เชื่อว่าเทวดาคือที่รวมของความดีงามทั้งปวง ดังนี้ 
  อันโฉมพระศรีอุณรุท      ก็งามสุดเพียงเทพหล่อเหลำ [6] 
 จากบทประพันธ์นี้ผู้เล่าเรื่องใช้ค าว่า “เพียงเทพหล่อเหลา” ถือ
เป็นการน าเสนอให้เห็นความงามที่เกิดจากการตั้งใจประดิษฐ์ขึ้นของ
เทวดา ผู้ ที่ คนส่วนใหญ่ มีทรรศนะว่า เป็น เจ้าของความงาม                     
ของสรรพสิ่ง ดังนั้นผลิตผลที่เกิดจากการตั้งใจท าขึ้นขึ้นนี้ย่อมมี  
ความงามเช่นเดียวกัน                               
         เสด็จเหนือบัลลังก์รถทรง  งามสง่าดังองค์พระสุริย์ฉำน[8]      
 จากวรรคที่ว่า “งามสง่าดังองค์พระสุริย์ฉาน” ผู้ เล่าเรื่อง
เปรียบเทียบความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายกับพระอาทิตย์             
เพื่อสื่อให้เห็นความน่าย าเกรงและความสง่างาม เช่นเดียวกับ             
พระอาทิตย์ เทวดาที่มีความงามสง่าในตนเอง 
  2.1.2 ทรรศนะที่มีต่ออวัยวะบางส่วน   
  ผู้เล่าเรื่องจะแสดงทรรศนะต่ออวัยวะบางส่วนของตัวละคร
เอกฝ่ายชายที่มีความงดงาม โดยการเปรียบกับสิ่งที่ได้รับการยกย่อง
ว่ามีความเป็นเลิศด้านความงามในด้านนั้น ๆ  
  
     แย้มยิ้มพริ้มพรายสบายใจ       พักตร์เพียงแขไขทรงกลด [8] 
 พักตร์ผ่องดังดวงแขไข        ภูวไนยปรีดิ์เปรมเกษมสันต์ [8]    
 ผู้เล่าเรื่องน าเสนอความงามของใบหน้าของตัวละครเอกฝ่ายชาย
ยามที่มีความสุขโดยเปรียบเทียบกับพระจันทร์ เพื่อสื่อให้เห็น                             
การแสดงออกที่อ่อนโยนอันเกิดความพอใจที่ ได้รับในสิ่งที่ตน
ปรารถนา เนื่ อ งจากพระจันทร์ เป็ นสัญ ลักษณ์ ที่ สื่ อ ให้ เห็ น                  
ความอิ่มเอิบ และนุ่มนวล 
 อาจกล่าวได้ว่าการแสดงทรรศนะของผู้เล่าเรื่องที่มีต่อความงาม
ด้ านรูปลักษณ์ สื่ อ ให้ เห็นว่าตั วละครเอกฝ่ ายชาย เป็นผู้ที่ มี                
ความงามเป็นเลิศ เพราะเป็นผู้ที่มีความงามเหนือกว่าเทวดาซึ่งเป็น
บุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความงามที่สุดทั้งความงาม
โดย รวมและความ งามที่ เป็ นค วามพิ เศษของเท วด าผู้ นั้ น                     
ยังถือเป็นการสนับสนุนให้ตัวละครเอกฝ่ายชายมีความงามที่เลอค่า
กว่าผู้ใดบนโลกและบนสวรรค์  
 2.2 ทรรศนะที่มีต่อความงามด้านท่วงท่า 
 การน าเสนอความงามด้านท่วงท่าของตัวละครเอกฝ่ายชาย             
ผ่านทรรศนะผู้เล่าเรื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นการเปรียบเทียบเทียบกับสิ่ง
ที่เป็นต้นแบบด้านท่วงท่าท่ีมีความงาม ได้แก่ ท่วงท่าของเทวดา และ
ท่วงท่าของสัตว์ช้ันสูง ดังตัวอย่าง  
  งามภูวนาถนั่งด ารง  ดั่งองค์พรหเมศร์ฤทธี [6]    
 จากบทประพันธ์ข้างต้นผู้เล่าเรื่องน าเสนอความงามด้านท่วงท่า                         
ของตัวละครเอกฝ่ายชาย โดยเปรียบเทียบกับพระพรหมเพื่อช้ีให้เห็น
ความงามด้านท่วงท่าที่ เทียบเท่ากับเทวดาที่ได้รับการยกย่องว่า            
มีความงามเป็นเลิศ  
  ยุรยาตรนาดกรายดั่งหงส์บิน  อกหมู่พานรินทร์โยธา [8]    
 ผู้เล่าเรื่องน าเสนอความงามด้านท่วงท่าของตัวละครเอกฝ่ายชาย
เปรียบเทียบกับราชหงส์  เพื่อสื่อให้เห็นความงามสง่าที่กระตุ้นให้
ผู้อ่านคิดจินตนาการและคล้อยตามความงามดังกล่าว  เนื่องจากหงส์
เป็นสัตว์ช้ันสูงที่เป็นพาหนะของเทวดาหลายองค์  นอกจากนี้ผู้เล่า
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เรื่องยังเปรียบท่วงท่าของตัวละครเอกฝ่ายชายกับสัตว์ช้ันสูง เพื่อสื่อ
ให้เห็นความน่าเคารพ และน่าเกรงขาม เช่น 
  พระยืนอยู่เหนือพื้นศิลาลาด    องอาจดั่งพระยำไกรสร [6]   
  งามทั้งท่วงทีข่ีอาชา  ดังพระยาสีหราชอาจอง [7]   
 จากบทประพันธ์ข้างต้นการที่ผู้ เล่าเรื่องการน าเสนอความงาม              
ด้านท่วงท่าของตัวละครเอกฝ่ายชาย โดยเปรียบเทียบกับสัตว์ช้ันสูง 
อาทิ  ไกรสร  ราชสี ห์  นอกจากจะ เสนอให้ ผู้ อ่ าน เห็ น ภ าพ                
ความน่าเกรงขาม และย าเกรง ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
กษัตริย์ที่ต้องเป็นนักรบที่เก่งกล้า การเปรียบท่วงท่าเช่นนี้ยังน าไปสู่
การอนุมานว่าผู้ที่มีความเหนือว่าด้านท่วงท่าเช่นนี้ย่อมมีชัยชนะ 
 กล่าวสรุปได้ว่า ทรรศนะของผู้เล่าเรื่องที่มีต่อความงามของ           
ตัวละครเอกฝ่ายชายที่แบ่งเป็นทรรศนะที่มีต่อความงามด้าน
รูปลักษณ์  และทรรศนะที่มีต่อความงามด้านท่วงท่า ล้วนเป็น
ทรรศนะที่สื่อให้เห็นถึงความงามที่เป็นเลิศ และความงามเหล่านั้น
ล้วนส่งเสริมให้ตัวละครเอกฝ่ายชายเหนือกว่าตัวละครอื่น ทั้งในแง่
ของคุณลักษณะความเป็นกษัตริย์ และบุญญาธิการ  
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 ทรรศนะการรับรู้ความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายจะแปรผัน
ตามประเภทของตัวละคร  และประเภทของบทละคร โดยทรรศนะ
ผ่านตัวละครจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือทรรศนะผ่านตัวละครใน
เรื่อง และทรรศนะผ่านผู้เล่าเรื่อง 
 ตัวละครในเรื่องจะมีทรรศนะต่อความงามของตัวละครเอกฝ่าย
ชายแตกต่างกัน เนื่องจากปัจจัยที่ส าคัญ 3 ประการ คือปัจจัยเรื่อง
ความแตกต่างของเพศ  บทบาทของตัวละครในเรื่อง และถิ่นที่อยู่
อาศัยของตัวละคร   
 ความแตกต่างของเพศที่มีผลต่อการแสดงทรรศนะนั้น ตัวละคร
ฝ่ายหญิงจะชมความงามอย่างละเอียด และการใช้ค าที่พิถีพิถัน
มากกว่าตัวละครฝ่ายชาย ในขณะที่ฝ่ายชายจะเน้นที่การชมความ
งามอย่างตรงไปตรงมาหรือเลือกชมความงามอย่างคร่าว ๆ มากกว่า
การพรรณนาให้เห็นภาพความงาม ลักษณะการชมความงามเช่นนี้
สอดคล้องกับทรรศนะที่ตัวละครฝ่ายหญิงจะแสดงความเสน่หาต่อ
รูปลักษณ์ของตัวละครเอกฝ่ายชาย ส่วนตัวละครฝ่ายชายจะเน้นที่
ทรรศนะความงามด้านท่วงท่าท่ีให้ภาพของกษัตริย์ยอดนักรบ  
 ปัจจัยด้านบทบาทของตัวละครเป็นอีกหนึ่ งปัจจัยที่ท าให้
ทรรศนะการรับรู้ความงามแตกต่างกัน ตัวละครเอกฝ่ายหญิงจะ
แสดงทรรศนะในลักษณะการช่ืนชมอย่างสูงส่ง ทั้งนี้นอกจากจะเป็น
การให้ภาพความงามที่พิเศษของตัวละครเอกฝ่ายชายแล้ว ยังถือเป็น
การเพิ่มคุณค่าให้แก่ตัวละครเอกฝ่ายหญิงในฐานะคู่ครองด้วย 
 ตัวละครประกอบฝ่ายชาย และตัวละครประกอบฝ่ายหญิงจะมี
ทรรศนะต่อตัวละครเอกฝ่ายชายในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการ
พิจารณาจากปัจจัยความแตกต่างของเพศที่ กล่าวไปข้างต้น                 
ในมุมมองที่ตัวละครประกอบฝ่ายชายจะไม่มีการแสดงความเสน่หา
ต่อความงามของตัวละครเอกฝ่ายชาย จะมีเพียงการแสดงความช่ืน
ชมและเคารพยกย่องผ่านท่วงท่าท่ีสง่างาม เพื่อเสริมภาพของกษัตริย์
นักปกครองและผู้มีบุญญาธิการ  นอกจากนี้ความสนิทสนมและ

ความใกล้ชิดกับตัวละครเอกฝ่ายชายยังท าให้น้ าเสียงท่ีมีต่อความงาม
แตกต่างกัน เช่น ช่ืนชม ภูมิใจ และเคารพยกย่อง  
 ท้ายที่สุดคือ ทรรศนะของตัวละครที่อยู่ในราชส านัก และนอก
ราชส านัก อันเป็นความแตกต่างจากปัจจัยเรื่องที่อยู่อาศัย แสดงให้
เห็นว่า ตัวละครที่อยู่ในราชส านักมีทรรศนะต่อความงามของตัว
ละครเอกฝ่ายชายเปรียบเสมือนหน้าตาของวงศ์ตระกูล ซึ่งสะท้อนให้
เห็นความงามที่เป็นเลิศ และเป็นที่พึ่งพาของวงศ์ตระกูล ขณะที่           
ตัวละครนอกราชส านักจะมีน้ าเสียงที่แสดงถึงความตั้งใจจริง         
และจริงใจต่อการชมความงามมากกว่า ค าที่ ใช้เปรียบความงามจึง
เป็นค าที่เกี่ยวข้องกับเทวดา เพื่อเป็นการยกย่องความงามอย่างสูงสุด  
 ด้วยเหตุที่ละครนอก และละครในมีจุดมุ่งหมายในการแสดง
แตกต่ างกัน  กล่ าวคื อ  ละครนอกมุ่ ง เน้ นความสนุ กสนาน                      
และการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาตามลักษณะของชาวบ้าน 
ขณะที่ละครในมุ่งเน้นความสวยงามทั้งกระบวนร้องและกระบวนร า
อย่างชาววัง  ดังนั้นประเภทของบทละครยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญ
ที่ท าให้การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความงามของตัวละครเอก
ฝ่ายชายผ่านตัวละครฝ่ายหญิงในบทละครนอกมีความชัดเจนกว่าตัว
ละครฝ่ายหญิงในบทละครใน ในลักษณะที่มีการขัดแย้งต่อจารีต
ประเพณีที่ดีงามของไทย และความคาดหวังจากสังคม ขณะที่                
ตัวละครฝ่ายหญิงของละครในจะสงวนท่าที  เพื่อแสดงความงาม
พร้อมตามบุคลิกลักษณะของหญิงในราชส านัก และผู้หญิงในอุดมคติ
ของสังคมไทย   
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 บทคัดย่อ  
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมส าหรับเยาวชนมุสลิมจังหวัดพังงา โดย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  จากการศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบันของการจัดการค่ายคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนมุสลิมจังหวัดพังงามีการ
พัฒนาหลักสูตรการอบรมไปตามสถานการณ์ของสังคมและความต้องการของผู้เข้าอบรม ด้านงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพังงา มีวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน  รูปแบบการจัดการค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมส าหรับเยาวชนมุสลิม
ในจังหวัดพังงาต้องเป็นหลักสูตร/กิจกรรมของค่ายที่สอดคล้องกับหลักการของศาสนาหรอืคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม โดยระยะเวลาที่เหมาะสม
คือ 3 วัน 2 คืน และผู้ปฏิบัติด าเนินการจัดค่ายต้องมีความรู้ทางด้านศาสนาและมีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ 
ค าส าคัญ : ค่ายคุณธรรมจริยธรรม, รูปแบบการจัดการค่าย, เยาวชนมุสลิม  
 

Abstract 
 
 This article aims to present a management model for Muslim youth camp ethics Phang Nga. Using qualitative 
research methods. Studies have found that the current condition of the management of the ethics for the Muslim 
youth in Phang Nga province has developed a training course according to the circumstances of the society and the 
needs of the participants. Budgetary support from the Phang Nga Provincial Administration Organization. There are clear 
methods and procedures. Management style, ethics camp for Muslim youth in the province of Phang Nga is a course / 
activity of the camp is consistent with the principles of the Islamic religion or morality. The optimal duration is 3 days 
and 2 nights and practitioners conduct the camp must have knowledge of the religion and knowledge management. 
Keywords: Moral ethics camp, Camp management style, Muslim youth 
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1. บทน า 
 อิสลามเป็นค าภาษาอาหรับ (اإلسالم) แปลว่า การ
สวามิภักดิ์ ซึ่งหมายถึง การสวามิภักดิ์อย่างบริบูรณ์แด่อัลลอฮ์พระผู้
เป็นเจ้า ด้วยการปฏิบัติตามค าบัญชาของพระองค์ อิสลามมีรากศัพท์
มาจากค าว่า อัส-สิลมฺ หมายถึง สันติ โดยนัยว่าการสวามิภักดิ์ต่อ
พระผู้เป็นเจ้าจะท าให้มนุษย์ได้พบกับสันติภาพทั้งในโลกนี้และโลก
หน้า ศาสนาอิสลามเป็นศาสนามนุษยชาติตลอดกาล ตั้งแต่แรกเริ่ม
ของการก าเนิดของมนุษย์จนถึงปัจจุบันและอนาคต  บรรดาศาสน
ทูตในอดีตล้วนแต่ได้รับมอบหมายให้สอนศาสนาอิสลามแก่
มนุษยชาติ ศาสนทูตท่านสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัด บุตรของอัลดุลลอฮ์ 
บุตรของอับดุลมุฏ็อลลิบ จากเผ่ากุเรชแห่งอารเบีย ได้รับมอบหมาย
ให้เผยแผ่สาส์น ของอัลลอฮ์ในช่วงปี ค.ศ. 610 - 632 เฉกเช่นบรรพ
ศาสดาในอดีต โดยมีมะลักญิบรีลเป็นสื่อระหว่างอัลลอฮ์พระผู้เป็น
เจ้าและมุฮัมมัด  พระโองการแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่ทยอยลงมาในเวลา 
23 ปี ได้รับการรวบรวมขึ้นเป็นเล่มมี ช่ือว่า อัลกุรอาน ซึ่งเป็น
ธรรมนูญแห่งชีวิตมนุษย์ เพื่อที่จะได้ครองตนบนโลกนี้อย่างถูกต้อง
ก่อนกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้า ผู้นับถือศาสนาอิสลาม เรียกว่า "มุสลิม" 
(เชาวฤทธิ์ เรืองปราชญ์, ม.ป.ป) [1] 
 ศาสนาอิสลาม คือ ความศรัทธา ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติ
และจริยธรรม ซึ่งบรรดาศาสดาที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาเป็นผู้น า 
เพื่อมาสั่งสอนและแนะน าแก่มวลมนุษยชาติ สิ่งทั้งหมดเหล่านี้
เรียกว่า ดีน หรือ ศาสนา นั่นเอง ผู้ที่มีความศรัทธาจะตระหนักอยู่
เสมอว่า ชีวิตของเขาได้พันธนาการเข้ากับอ านาจสูงสุดของพระผู้ทรง
สร้างโลก ในทุกสถานภาพของเขาจะร าลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า และ
มอบหมายตนเองให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระองค์ตลอดเวลา 
เขาเป็นผู้มี จิตใจมั่นคงและมีสมาธิ เสมอ อิสลามเป็นศาสนา
ของอัลลอฮ์ที่เป็นทางน าในการด ารงชีวิตทุกด้านแก่มนุษย์ทุกคนไม่
ยกเว้น อายุ เพศ เผ่าพันธ์ วรรณะหรือฐานันดร ศาสนาอิสลามใน
ความหมายของอัลกุรอานนั้น หมายถึง "แนวทางในการด าเนินชีวิตที่
มนุษย์จะปราศจากมันไม่ได้" ส่วนความแตกต่างระหว่างศาสนากับ
กฎของสังคมนั้น คือศาสนาได้ถูกประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้า ส่วน
กฎของสังคมเกิดขึ้นจากความคิดของมนุษย์ อีกนัยหนึ่งศาสนา
อิสลามหมายถึง การด าเนินของสังคมที่เคารพต่ออัลลอฮ์และเชื่อฟัง
ปฏิบัติตามค าบัญชาของพระองค์ 
 
อัลลอฮ์ ตรัสเกี่ยวกับศาสนาอิสลามว่า 

 
 اإلِإسإالُم    ﴿ِإنَّ الدِ يَن ِعنَد اّللَِّ 

و
ُ
ُتوا َوَما اخإَتَلَف الَِّذيَن أ

ا ََاََُُ ُُ الإِكَتاَب ِإَّلَّ ِمن َبعإِد مَ 

َوَمن  الإِعلإ ُُ َبغإًيا َبيإَنُه ُإ   

يُع رِ نَّ اّللََّ سَ َيكإُفرإ ِبآَياتِ اّللَِّ َفإِ 

 الإحِسَابِ﴾

 
 ความว่า  "แท้จริงศาสนา ณ อัลลอฮ์ คือ อิสลาม บรรดาผู้ที่
ได้รับคัมภีร์ได้ขัดแย้งกัน นอกจากภายหลังที่ความรู้มาปรากฏแก่

พวกเขา ทั้งนี้เนื่องจากความอิจฉาริษยาระหว่างพวกเขา และผู้ใด
ปฏิเสธโองการต่าง ๆ ของอัลลอฮ์แน่นอน อัลลอฮ์ทรงสอบสวนอย่าง
รวดเร็ว ((อาละอิมรอน:19)) (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศ
ไทย,2542) [2] 
 ชาวไทยมุสลิมเป็นประชากรขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ใน
ประเทศไทยในบริเวณสี่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส และสตูล ตลอดจนบางส่วนของจังหวัดสงขลาและ
ชุมพร มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ประกอบด้วยทั้งผู้ที่มีเช้ือ
สายไทยและมลายู คนส่วนใหญ่เช่ือกันว่าประชากรชาวมุสลิมส่วน
ใหญ่ของประเทศอาศัยอยู่มากที่สุดบริเวณนี้และยังมีชาวไทยมุสลิม
ในจังหวัดพังงาซึ่งประชากรราวร้อยละ 22 ของจังหวัดพังงานับถือ
ศาสนาอิสลาม ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดพังงามีจ านวนมากเป็นล าดับ
สองรองจากชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดพังงานส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์และท าประมง 
 จากสถานการณ์และสภาพบ้านเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน 
เป็นหลักฐานที่ประจักษ์โดยทั่วหน้ากันแล้วว่า การที่ประเทศมุ่ง
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก แม้จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ และความเจริญทางด้านวัตถุอย่างเห็นได้ชัด  แต่
ความเจริญและการพัฒนานั้นก็มิได้เป็นไปอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น
การพัฒ นาประเทศ โดยมุ่ งความ เจริญ ทางเศรษฐกิจ  และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยขาดความสมดุลกับ
การพัฒนาทางด้านจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ยังได้
ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ
จ านวนมาก ผลของความเจริญทางด้านวัตถุที่ขาดการพัฒนาจิตใจ
เป็นที่มาของปัญหาสังคมที่ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ เช่น 
ปัญหายาเสพติด  อาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง ปัญหาแหล่งอบายมุข
แหล่งเริงรมย์ โสเภณีเด็ก การใช้แรงงานและละเมิดสิทธิเด็ก ปัญหา
แหล่งเสื่อมโทรม มลภาวะ ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุรวมทั้ง
ปัญหาสุขภาพ ท้ังกายและจิตใจ เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ผลพวงของ
การพัฒนาทางวัตถุอย่างขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางจิตใจ
ทั้งสิ้น ปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสือ่มโทรมของสังคม (ทิศ
นา แขมมณี, 2546: 1- 2) [3] 
 วิถีชีวิตในยุคที่วิทยาการและเทคโนโลยีก้าวหน้ารุดหน้าอย่าง
รวดเร็วได้เปลี่ยนจากความเรียบง่าย ไม่เร่งร้อนไปสู่ความสับสน และ
การแข่งขันในทุกแง่มุม ความนิยมในวัตถุนิยมมีอิทธิพลสูงในสังคม
ปัจจุบัน คุณธรรมจริยธรรมซึ่งเคยก ากับควบคุมแนวคิดแนวปฏิบัติ
ของคนถูกละเลยหรือลืมเลือนไป จนถึงขั้นที่มีคนจ านวนไม่น้อยที่ไม่
เห็นความส าคัญ  เนื่องจากเห็นว่าคุณธรรมไม่ส่งเสริมความเจริญทาง
วัตถุ วัตถุนิยมที่มีอิทธิพลแรงกล้าเหนือคุณธรรมนิยมนี้สะท้อนให้
เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมที่ไม่ยึดคุณธรรมเป็น
แนวทางด าเนินชีวิต  ซึ่งก่อให้เกิดความวิตกทุกข์ร้อนทั่วกัน ในกลุ่ม
คนที่เห็นการณ์ไกลว่า สภาพการด าเนินชีวิตเช่นนั้นจะท าให้สังคม
เสื่อมทรามดังเช่นที่เกิดแก่สังคมอื่นๆ ที่นิยมความเจริญทางวัตถุ
เหนือความเจริญทางจิตใจ จึงมีการเรียกร้องให้ฟื้นฟูผู้คนให้มี
คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น และที่ห่วงใยกันมากคือเยาวชนมุสลิมที่
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จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป(สมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย , 
2533: 6 - 7) [4] 
 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบกับภาวการณ์ปรับเปลี่ยนด้าน
ต่างๆ ทางสังคมมากมายโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจที่เน้นการเพิ่ม
ผลผลิต ท าให้ค่านิยม ความดีงามคุณธรรมจริยธรรมเบี่ยงเบนออก
จากศีลธรรมจรรยาของศาสนา เงินมีบทบาทต่อจิตใจคนเป็นอย่าง
มาก ความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมเปลี่ยนไป ค่านิยมทางวัตถุ
ถ่ายทอดจากสังคมเมืองมาสู่ชนบทและครอบง าเยาวชนได้อย่าง
รวดเร็ว ส่งผลต่อคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชน สังคมไทยใน
ปัจจุบันไม่ว่าสังคมเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก จะมีความเจริญทางด้าน
วัตถุ และวิถีชีวิตประจ าวันไม่แสดงถึงความเจริญทางจิตใจ มีการใช้
จ่ายฟุ่มเฟือย ท้ังการกินการอยู่ ความสับสน ความฉุกละหุก การขาด
ระเบียบวินัย และความหย่อนยานในศีลธรรมอันดีงาม บุคคลใน
สังคมไม่เคารพกฎเกณฑ์ ไม่เคารพกฎหมายและธรรมจรรยาของ
สังคมมากขึ้นทุกที ที่ เป็นเช่นนี้ เพราะสั งคมหย่อนค่านิยมและ
จริยธรรม  จึ งท าให้ ต่ างคนต่ างมุ่ งสะดวก ไม่ ประพฤติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและไม่เคารพกฎระเบียบของสังคม คนส่วน
ใหญ่ ในสังคมคอยเป็นฝ่ายรับ เช่น รับความสะดวกสบาย รับ
ความเห็นใจ รับความเมตตา รับความกรุณา รับการให้อภัย (มนัส 
สานานะอะ,2550) [5] 
 คนไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมที่เป็นผลกระทบจากการ
เลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรอง และเลือกรับ
วัฒนธรรมที่ดีงาม ท าให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปท าให้สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนามีบทบาทในการ
อบรมเลี้ยงดูให้ความรู้ ปลูกฝังศีลธรรมให้มีคุณภาพและจริยธรรม
น้อยลง น าไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เป็นวัตถุนิยมและบริโภคนิยม
เพิ่มมากข้ึน (ศิริพรรณ เจริญใจ, 2551: 1) [6] 
 ถ้ามองย้อนหลังไปในอดีต จะพบว่า คนไทยในอดีตเกรงกลัวต่อ
บาป เป็นคนซื่อสัตย์ มีน้ าใจ รักใคร่ สามัคคีกัน ขยัน อดทน ไม่
ฟุ้งเฟ้อ เห่อเหิมจนลืมตัว เป็นคนมีจริยวัตรอันงดงามทั้งทางด้านการ
แต่งกาย การเดิน การนั่ง การนอน การพูดจา การแสดงออกล้วน
แฝงไปด้วยความงดงาม น่ารัก จากการที่วัฒนธรรมบริโภคและวัตถุ
นิยมของตะวันตกให้เข้ามาทับถมคุณธรรมและจริยธรรมที่เราเคย
เชื่อว่าเป็นสิ่งที่งดงาม ท าให้สังคมไทยเกิดความสับสนวุ่นวาย คนใน
ประเทศตกเป็นทาสของวัตถุหลงใหลกับการบริโภค ไม่ได้ค านึงถึง
ระเบียบ กฎเกณฑ์ศีลธรรม ความดีงาม ความซื่อสัตย์ ไม่มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี เห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ขาดความรัก ความ
สามัคคี ความเห็นอกเห็นใจกัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงและการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า “ ชาติ
ของเราก าลังล้มละลาย และต้องการการกอบกู้วิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจเท่าๆ กับที่ก าลังป่วยหนักทางสังคมและจริยธรรม ซึ่ง
ต้องการการเยียวยา อย่างเร่งด่วน” (สิปปนนท์เกตุทัต, 2541) [7] 
 ในภาวะที่บ้านเมืองปกตสิุขหรือรุ่งเรือง น้อยคนนักท่ีจะยอมรับ
ว่าปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นส่วนหน่ึงของแรงผลักดันท่ี
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้ เช่น ในกรณีของประเทศ

ไทยในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่า ปัญหาทั้งหลายที่เกดิขึ้นกับ
ประเทศไทยนั้น ล้วนแตเ่ป็นปัญหาเนื่องมาจากความตกต่ าทาง
คุณธรรมและจรยิธรรมของบุคคลในสังคมแทบทั้งสิ้น (ดิเรก พรสีมา, 
2543: 18-20) [8] 
 
 ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยช้ีให้เห็นว่าคุณธรรมและ
พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของคนไทยได้เสื่อมถอยลง มีการทุจริต
คอรัปช่ันมากข้ึน ในระดับรุนแรงเกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและระดับ
องค์กร ด้วยวิธีการที่ซับซ้อนแยบยลมากขึ้น เมื่อมีปัญหาที่เกิดจาก
ความไม่ซื่อสัตย์สุจริตของคนและประเทศชาติ  จะต้องพัฒนาให้
เจริญรุ่งเรืองเท่าเทียมอารยประเทศต่าง ๆ จ า เป็นที่จะต้องมี
ประชาชนที่มีคุณภาพ คือ ต้องมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มี
ความสามารถในการปฏิบั ติ งาน มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรม เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต การสร้าง
บุคลากรให้มีความซื่อสัตย์ในการท างาน มีความส าคัญอย่างยิ่งในยุค
เศรษฐกิจใหม่ ความก้าวหน้าทันสมัยของเทคโนโลยี บุคลากรที่มี
คุณธรรม ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการ
ท างานท้ังองค์ภาครัฐและเอกชน (ขวัญรัก สุขสมหทัย, 2547: 1) [9] 
 การควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์จึงมีความจ าเป็นยิ่ง และสิ่งที่จะ
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องได้  คือ การ
ปลูกฝังจริยธรรม เนื่องจากจริยธรรมเป็นผลของสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมในปัจจุบันที่จะต้องมีวิวัฒนาการต่อไปในอนาคต 
(พรรณทิพย์ ศิวรรณบุศย์ และคณะ, 2527) [10] 
 อิสลามให้ความส าคัญกับจริยธรรมอย่างมาก เพราะถือว่า
จริยธรรมเป็นเรื่องที่จ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อความสงบยั่งยืนของ
สังคม ดั่งที่ท่านศาสดามุฮัมมัดได้กล่าวความว่า ผู้มีศรัทธาสมบูรณ์
ที่สุด คือผู้มีจริยธรรมมากที่สุดในหมู่พวกเขา ท่านศาสดามุฮัมมัดได้
เตือนผู้ศรัทธาให้ห่างไกลจากการอิจฉาริษยา อันเป็นลักษณะที่
สามารถน าพาสังคมเสื่อมเสียได้ความว่า เจ้าจงห่างไกลการอิจฉา
ริษยา เพราะการอิจฉาริษยาจะกินความดีเหมือนกับไฟที่ลุกไหม้กิน
ไม้ฟืน อิสลามสนับสนุนการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามและปราม
จากพฤติกรรมที่ไม่ดีงามทั้งหลาย ดังตัวอย่างที่ อัลลอฮ์ตรัสให้ผู้
ศรัทธามีความอดทน 
 

يَُّها الَِّذيَن آَمُنو
َ
ا َيا أ

 صَّالِة ِإنَّ اسإَتِعيُنوا ِبالصَّبإِر َوال

﴾ اّللََّ َمعَ الصَّاِبِرينَ   ﴿ 

   
 ความว่า บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอาศัยความอดทนและการ
ละหมาดเถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนทั้งหลาย 
((อัลบะเกฺาะเราะฮฺ : 153)) (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศไทย
,2542) [11] 
 การอบรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมจึงเป็นหนทางหนึ่งที่
จะช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ช่วยให้เยาวชนเกิดจิตส านึกมี
คุณธรรม จริยธรรม มีภูมิต้านทาน ท าให้เยาวชนเข้าใจโลกและชีวิต
มากขึ้น ดังท่ีอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ว่า  
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ُُ ُ ِبالإَحق ِ نَّحإُن َنُقصُّ َعَليإكَ َنبَ 
َ
 أ

َربِ ِه ُإ ِإنَُّه ُإ ِفتإَيٌة آَمُنوا بِ 

﴾ َوِزدإَناُُ ُإ ًُُدى  ﴿ 

  
 ความว่า เราจะเล่าเรื่องราวของพวกเขาแก่เจ้าตามความเป็นจริง 
แท้จริงพวกเขาเป็นชายหนุ่มที่ศรทัธาต่อพระเจ้าของพวกเขา และ
เราได้เพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขา ((อัลกะฮ์ฟ ี: 13))  
อัลหะดีษในสุนันอิมามอัตติรมีซีย ์รายงานจากท่านอบูบัรซะฮ ฺอัลอัส
ละมีย ์เราะฎิยลัลอฮุอันฮุเล่าว่า ท่านนบีมูฮัมมัด กล่าวว่า 
 

َم َيوإَم َّل َتُزوُل َقَدَما ابنِ آدَ  ﴿

َل عَ 
َ
ٍ    الإِقَياَمِة َحتَّى ُيسإأ نإ َخْإ

فإَناهُ 
َ
 ، َوَعنإ َعنإ ُعُِْرِه ِفيَْا أ

بإالُه ، وَ 
َ
 َعنإ َماِلهِ شََباِبِه ِفيإَْا أ

يإَن اكإَتسََبُه؟ َوفِ 
َ
يإ َُ ِمنإ أ

نإ 
َ
يإَْا َفَقُه؟ َوَماَذا َعَِْل فَ أ

﴾ َعِل َُ؟  
  
 ความว่า “ในวันกิยามะฮฺ เท้าของลูกหลานอาดัมจะยังไม่ถูก
เคลื่อนย้ายจากพระผู้อภิบาลของเขา จนกว่าเขาจะถูกสอบถามถึง
เรื่องราวห้าประการ (ได้แก่) อายุของเขาถูกใช้ให้หมดไปอย่างไร ?  
วัยหนุ่ม(สาว)ของเขาได้ใช้ให้หมดไปอย่างไร ? ทรัพย์สินของเขาหา
มาจากที่ใดและได้ใช้จ่ายไปในหนทางใด ?  และความรู้ของเขาได้
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างไร?” 
  
 ดังนั้นค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นค่ายการเรียนรู้ที่มุ่ง
สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงปรารถนา ซึ่งมีโครงการ
หลายรูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนมุสลิมนั้น 
ดังเช่น ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อต้องการที่จะใช้เยาวชนอันเป็น
ก าลังของชาติในอนาคตมีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต เพื่อ
เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมด้วย เพราะการที่จะพัฒนาคนให้
ประสบความส าเร็จอย่างสมบูรณแ์บบน้ัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่คนจะต้อง
ได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน คือ ด้านร่างกาย เป็นผู้มีสุขภาพดี มีสุข
นิสัยดี มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมตามวัยด้านสติปัญญา
เป็นผู้มีความรู้กล้าคิดกล้าท า กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องดีงาม 
รู้จักแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองมีความคิดสร้างสรรค์และ
สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ด้านคุณธรรม 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมของเยาวชนมุสลิมในจังหวัดพังงา 
 2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่
เหมาะสม ส าหรับเยาวชนมุสลิมในจังหวัดพังงา 
 
 
 

3.ขอบเขตการวิจัย 
3.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เยาวชนมุสลิมในจังหวัดพังงาที่มี

อายุระหว่าง 8-15 ปี 
 
4.วิธีการวิจัย 

วิธีการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมีวิธีการศึกษา 2 ลักษณะ คือ 
  4.1 การศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
ได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Source) และข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Source) โดยเฉพาะข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อศึกษาแนวคิดและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวกับประเด็นค าถามหลักในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย 

4.2 การศึกษาภาคสนาม โดยการสังเกต สมัภาษณ์ 
สนทนากลุ่ม  
 
5.ผลการวิจัย 

5.1 สภาพปัจจุบันของการจัดการค่ายคุณธรรม
จริยธรรม ส าหรับเยาวชนมุสลิมจังหวัดพังงา 

ผลการศึกษาวิจัยสภาพปัจจุบันของการจัดการค่าย
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนมุสลิมจังหวัดพังงานอกจากจะ
สอดคล้องกับหลักการทางศาสนาอิสลามแล้วยังน าเอารูปแบบการ
จัดการ 5 ประเด็นได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการ
วางแผน ด้านการจัดองค์กร และด้านการควบคุม มาเป็นกรอบใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต 
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป แล้วน ามาสังเคราะห์ วิเคราะห์ สรุปตีความเนื้อหา
ตามกรอบการวิจัยเพื่อจะได้สรุปหาแนวทางหรือรูปแบบการจัดการ
ที่เหมาะสมต่อไป รายละเอียดดังนี้ 

1.ค่ายคุณธรรมจริยธรรมมัสยดิบ้านทองหลาง อ าเภอ
ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา สภาพปัจจบุันของการจัดการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเยาวชนมุสลิมจังหวัดพังงา 
  1.1 ด้านคุณธรรม 

1.1.1 ไม่พูดโกหก ไม่ขโมย 
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันพบว่า ด้านคุณธรรมค่าย

คุณธรรมจริยธรรมมัสยิดบ้านทองหลาง อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  
ได้อบรมสอนเรื่องคุณธรรม ซึ่งเป็นเรื่องจิตส านึกภายในจิตใจมีจิตใจ
ที่จะละเว้นจากสิ่งหะรอม (บาป) สอดคล้องกับหลักค าสอนอิสลาม
ที่อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ว่า  

 

ُف كإَرُُوَن َوَتصِ ﴿َ َيجإَعُلوَن ّللَِّ َما يَ 

نَّ 
َ
لإِسَنُتُه ُُ الإَكِذَب أ

َ
 َلُه ُُ أ

نَّ 
َ
 َلُه ُُ الإُحسإَنٰى ۖ َّل َََرَم أ

نَّهُ 
َ
وَن﴾ ُ مُّفإَرطُ النَّاَر َوأ  
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ความว่า และพวกเขาตั้งสิ่งท่ีพวกเขาชิงชังให้อัลลอฮ์ และ
ลิ้นของพวกเขากล่าวเท็จขึ้นว่า ส าหรับพวกเขานั้นดีเยี่ยม โดยแน่น
นอ แท้จริงส าหรับพวกเขาคือไฟนรก และพวกเขาจะถูกส่งล่วงหน้า
ไปก่อน 
 

1.1.2 มีความยตุิธรรม ไม่ล าเอียง 
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันพบว่า ด้านคุณธรรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรมมัสยิดบ้านทองหลาง อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  ได้
อบรมสอนเรื่องคุณธรรมเน้นให้เด็กและเยาวชนมุสลิมมีคุณธรรม 
สติสัมปชัญญะ เมตตากรุณา ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักค าสอนอิสลามที่จะต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งความ
ยุติธรรม ดังที่อัลลอฮ์ตรัสไว้ว่า 
 

ُمُر بِ  ﴿
إ
الإَعدإِل ِإنَّ اّللََّ َيأ

الإُقرإَبٰى  َواإلِإحإسَانِ َوِإيَتاَِ ِذي

الإُْنَكِر َوَينإَهٰى َعنِ الإَفحإشَاَِ وَ 

لَُّك ُإ َوالإَبغإيِ ۚ َيِعُظُك ُإ َلعَ 

 َتَذكَُّروَن ﴾

 
ความว่า แท้จริงอัลลอฮ์บัญชาให้รักษาความยุติธรรม และ

ท าความดี และบริจาคแก่ญาติใกล้ชิด และทรงห้ามปรามให้ละเว้น
สิ่งลามกและสิ่งช่ัวช้า และการล่วงละเมิด ทรงตักเตือนพวกเธอ เพื่อ
พวกเธอจะได้ร าลึก ((อันนะหฺลิ:90)) 
 

1.1.3 ห่างไกลจากสิ่งมึนเมาและสิง่เสพติดทั้งหลาย 
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันพบว่า สิ่งมึนเมา และสิ่งเสพ

ติดทั้งหลายเป็นบาป(หะรอม)เป็นทางแห่งความเสื่อม เสื่อมเสีย
ช่ือเสียง เกียรติยศ ทรัพย์สินและสุขภาพ นอกจากน้ียังเสื่อมเสียศักดิ์ 
และศรีแห่งความเป็นมนุษย์อีกด้วย สอดคล้องกับหลักค าสอน
อิสลามที่ให้ห่างไกลจากสิ่งมึนเมา ดังที่อัลลอฮ์ตรัสไว้ว่า 

 
يَُّها ٱلَِّذينَ 

َ
اَمُنوَٰٓاإ ََ  ﴿ يََٰٰٓأ

ُر ِإنََّْا ٱۡلخَُْۡر َوٱۡلَْۡيسِ 

ِل ٍَۡ  مِ ۡن َعَْ َوٱۡلَنَصاُب َوٱۡلَۡزلَٰ ُُ رِ 

َعلَُّك ُۡ ٱلشَّۡيَطٰنِ َفٱََۡتِنُبوُه لَ 

 ُتۡفِلُحوَن  ﴾ 

 
ความว่า “โอ้บรรดาผูศ้รัทธา แท้จริงสุราและการพนันและ

แท่นหินส าหรับเชือดสตัว์บูชายัญ และการเสีย่งติ้วน้ันเป็นสิ่งโสมม  
 
1.1.4 รู้จักแยกแยะเพื่อนที่ดีและไม่ดี 
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันพบว่า ทางค่ายจะอบรมเรื่อง 

เพื่อนดีเพื่อนช่ัวนั่นเอง เนื่องจากผู้เข้าอบรมเป็นเด็กและเยาวชน
มุสลิมเป็นวัยที่คบเพื่อนจนน่าเป็นห่วง  โดยสอนให้รู้จักพิจารณาการ
จะคบใครสักคนให้ส ารวจดูความประพฤติของเขาให้ดีก่อน ดังนี้
เพื่อนดี เป็นมิตรที่ใจดี มิตรที่จริงใจ สามารถจ าแนกลักษณะได้ 4 

จ าพวก คือ เพื่อนมีอุปการะ เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ เพื่อนแนะ
ประโยชน์ และเพื่อนมีความรักใคร่ สรุปแล้วเพื่อนแท้ควรคบอย่างยิ่ง
เพราะชักจูงเรากระท าแต่คุณงามความดี ส่วนเพื่อนไม่ดี โดยลักษณะ
ดังนี้ คือ เป็นคนปอกลอกเอาแต่ได้ คนดีแต่พูดพอเราตกทุกข์ได้ยาก
กลับไม่ช่วยเหลือ คนคบกับเราเพื่อหวังผลประโยชน์ และคนชักชวน
ในแนวทางที่เสียหาย สอดคล้องกับหลักค าสอนอิสลามที่อัลลอฮฺทรง
ตรัสไว้ว่า 
 

 َلٰى َيَديإهِ َوَيوإَم َيَعضُّ الظَّاِل ُُ عَ 

 َع الرَّسُولِ ا َليإَتِني اتَّخَذإُت مَ َيُقوُل يَ 

تَّخِذإ  ي َل ُإ سَِبيال  َيا َويإَلَتٰى َليإَتنِ 
َ
 أ

 ُفالًنا َخِليال﴾ 

 
ความว่า และวันท่ีผู้อธรรมจะกัดมือของเขาแล้วจะกล่าวว่า 

“โอ้! ถ้าฉันได้ยึดแนวทางร่วมกับรอซูลก็จะเป็นการดี โอ้ความวิบัติ
แก่ฉัน หากฉันไม่คบคนนั้นเป็นเพื่อน 

 
1.1.5 รู้จักขยันหาทรัพย์โดยทางสุจริตและชอบธรรม รู้จัก

อดออมและใช้จ่ายตามก าลังความสามารถ 
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันพบว่า ทางค่ายได้อบรม

คุณธรรม เพื่อปลุกจิตส านึกให้ เด็กและเยาวชนมุสลิม รู้จักอด
ประหยัดใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยหรูหรา เพราะเป็นห่วงเยาวชนมุสลิมมี
ค่านิยมที่ผิด โดยรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต คือ ความหรูหราฟุ่มเฟือยการแต่งกาย เครื่องประดับต่างๆ เป็น
ต้น สอนให้รู้จักคุณค่าของเงินทุกบาท ทุกสตางค์ที่บิดามารดาหามา
ให้พวกเราใช้ด้วยความแสนยากล าบากให้ประหยัดช่วยท่าน เมื่อจบ
การศึกษาไปแล้วรู้จักขยันหาทรัพย์ด้วยความสุจริตและไม่ผิด
ศีลธรรมสอดคล้องกับหลักค าสอนอิสลามที่อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ว่า 

 
نفَ ﴿َ 

َ
ُقوا َل ُإ َوالَِّذيَن ِإَذا أ

َكاَن ُيسإِرُفوا َوَل ُإ َيقإُتُروا وَ 

﴾َبيإَن ذَِٰلكَ َقَواًما  

 
ความว่า และบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขาใช้จ่าย พวกเขาก็ไม่

สุรุ่ยสุร่าย และไม่ตระหนี่ และระหว่างทั้งสองสภาพนั้น พวกเขาก็อยู่
สายกลาง ((อัลฟุรกอน  : 67)) 

   
1.2 การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการมีองค์ประกอบ ได้แก่  บุ คลากร 

งบประมาณ  การวางแผน  การจัดองค์กร และการควบคุม ผู้วิจัย
ค้นพบดังน้ี 

1.2.1. บุคลากร 
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรในปัจจุบันที่เข้ามาดูแลค่าย

นี้ มีทั้งอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น สัปปะบุรุษประจ ามัสยิด ตลอดจน
หน่วยงานทางราชการ ไม่ว่าจะเป็น อบจ และ อบต  ตลอดจน 
ชาวบ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนนี้ เพื่ออนาคตของเยาวชนมุสลิม
จังหวัดพังงา 
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1.2.2.งบประมาณ 
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม มัสยิดบ้านทองหลาง ต าบลหล่อ

ยูง  อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของ
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัดพังงา 

1.2.3.การวางแผน  
จากการศึกษาพบว่า มีการวางแผนการท างานเป็นรูปธรรม

ชัดเจน การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และ
แนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

1.2.4.การจัดองค์กร  
จากการศึกษาพบว่า มีการก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่ 

และความรับผิดชอบในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน มีหัวหน้ารับผิดชอบ
และผู้ช่วย  

1.2.5.การควบคุม 
จากการศึกษาพบว่า มีการติดตาม ตรวจสอบการท างาน 

และการประเมินผลการท างานเป็นระยะๆ พี่เลี้ยงค่ายแต่ละคนมี
ความรับผิดชอบสูง 
 

5.2 รูปแบบการจัดการค่ ายคุณ ธรรมจ ริยธรรมที่
เหมาะสมส าหรับเยาวชนมุสลิมในจังหวัดพังงา 
  รูปแบบการจัดการค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม
ส าหรับเยาวชนมุสลิมจังหวัดพังงาที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลจาก
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม จากกลุ่มผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ และผู้เกี่ยวข้อง
ทั่วไป รายละเอียดดังนี้   
  1.หลักสูตร/กิจกรรมของค่ายต้องสอดคล้องกับหลักการ
ของศาสนาหรือคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม และมีความเหมาะสมกับ
วัย เพศ วุฒิภาวะ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและบริบทพื้นที่ โดย
ระยะเวลาที่ เหมาะสมคือ 3 วัน 2 คืน อีกทั้งหลักสูตรสามารถ
ยืดหยุ่นได้ไม่ตายตัวปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และที่ส าคัญ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
            2.ผู้ปฏิบัติด าเนินการจัดค่ายต้องมีความรู้ทางด้านศาสนา
และมีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ 
 
6.อภิปรายผล 
 รูปแบบการจัดการค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม
ส าหรับเยาวชนมุสลิมจังหวัดพังงา จะต้องเป็นหลักสูตร/กิจกรรมที่ผู้
เข้าอบรมมีความต้องการ หลักสูตรต้องมีความเหมาะสมของวัย เพศ 
วุฒิภาวะ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและบริบทพ้ืนท่ี  อีกทั้งหลักสูตร
สามารถยืดหยุ่นได้ไม่ตายตัวปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และที่
ส าคัญสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ (นิรมล กิติกุล. 2545: 48 - 49) 
[12] กล่าวไว้ว่าการออกแบบองค์การตามสถานการณ์ เกิดจาก
แนวความคิดที่ว่า ไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวในการจัดองค์การ 
จากแนวความคิดนี้ จึงเกิดมีการพัฒนาองค์การขึ้น เพื่อปรับให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ได้แก่ การจัดองค์กรให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม บุคคล ค่านิยม ประเพณี และสิ่งที่เกี่ยวข้อง โดย

ผู้บริหารค่ายคุณธรรมกับคณะครูอาจารย์ควรปรึกษาหารือวางแผน
กันก่อนการอบรมว่าต้องการเน้นหลักสูตรเรื่องใด 
 
7.บทสรุป 
 รูปแบบการจัดการค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม
ส าหรับเยาวชนมุสลิมในจังหวัดพังงาต้องเป็นหลักสูตร/กิจกรรมของ
ค่ายที่สอดคล้องกับหลักการของศาสนาหรือคุณธรรมจริยธรรม
อิสลาม โดยระยะเวลาที่เหมาะสมคือ 3 วัน 2 คืน และผู้ปฏิบัติ
ด าเนินการจัดค่ายต้องมีความรู้ทางด้านศาสนาและมีความรู้ทางด้าน
การบริหารจัดการ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมในต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่พ.ศ.2500 จนถึง
ปัจจุบัน (2) ศึกษาผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวคลองสะแกอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น ผลการวิจัยพบว่า
วิถีชีวิตของชาวต าบลคลองสะแกเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ (1) การมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 หรือ ถนนสายเอเชียสาย 1 ตัดผ่านเข้ามาใกล้
กับพื้นที่เมื่อพ.ศ.2516 รวมทั้งการมีถนนลูกรังเข้าชุมชน และมีรถประจ าทาง ส่งผลให้ชาวคลองสะแกเปลี่ยนมาสัญจรทางถนนแทนการใช้แม่
น้ าป่าสัก (2) การมีระบบไฟฟ้าเข้ามาในพื้นที่ ส่งผลให้ชาวคลองสะแกเริ่มมีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินมาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า และ (3) การมีโรงงาน
อุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่ ระบบทุนนิยมเริ่มขยายตัวเข้าสู่ชุมชนคลองสะแก และสร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ชาวคลองสะแกมาจนถึงปัจจุบัน 
ค าส าคัญ : พัฒนาการ, เศรษฐกิจและสังคม, ต าบลคลองสะแก, อ าเภอนครหลวง, จังหวัดพระนครศรอียุธยา    
 

Abstract 
The research “Economy and society development of Klong Sakae sub-district, Nakhon Luang district, 

Phranakhon Si Ayutthaya province” purpose to (1) study changed of economy and society of Klong Sakae sub-district, 
Nakhon Luang district, Phranakhon Si Ayutthaya province since 1957 to present and (2) study influence in the way of life 
of Klong Sakae’s people due to change of economy and society happened. The results revealed that the way of life of 
Klong Sakae’s people changed since (1) National Route No.32 or Asia High Way No.1 was open in 1973, included with 
dirt road to community and the bus initiated Klong Sakae’s people travelled on the road instead of Pasak River (2) 
electric system entered to the area started Klong Sakae’s people had accrued liability borrowed for electric equipment 
and (3) industrial factory settle in the area, capitalism expanded to Klong Sakae community and made changed 
economy and society of Klong Sakae’s people until today.  
Keywords : Development, economy and society, Klong Sakae sub-district, Nakhon Luang district, Phranakhon Si 
Ayutthaya province   
 

1. บทน า 
ต าบลคลองสะแก ตั้งอยู่ ในอ าเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ในทางวิชาการนั้น สามารถสืบย้อนประวัติของ
อ าเภอนครหลวง ได้ไปจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยนั้นบริเวณ
นอกก าแพงเมืองถูกแบ่งออกเป็นเขตการปกครอง 3 เขต เรียกว่า
แขวง (ภายหลังเปลี่ยนมาเรียกอ าเภอ) ประกอบด้วย (1) แขวงขุน
นคร (2) แขวงขุนเสนา และ (3) แขวงขุนอุทัย แขวงขุนนครอยู่ทาง
ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของก าแพงพระนครตั้งแต่ล าน้ า
ลพบุรีและลุ่มน้ าป่าสัก ทางด้านตะวันตกเป็นแขวงนครใหญ่ และ
ด้านตะวันออกเป็นแขวงนครน้อย ซึ่งต่อมาแขวงนครใหญ่ต่อมาก็
แยกออกเป็น 2 แขวง คือ แขวงนครใหญ่ (อ าเภอมหาราช) และ

แขวงนครใน(อ าเภอบางปะหัน) ส่วนแขวงนครน้อย ต่อมาก็แยก
ออกเป็น 2 แขวงเช่นกัน คือ แขวงนครน้อย (อ าเภอท่าเรือ) และ
แขวงนครกลาง ซึ่งในท่ีสุดได้เปลี่ยนช่ือมาเป็น อ าเภอนครหลวง ตาม
ที่ตั้งของปราสาทนครหลวง[1] อ าเภอนครหลวง ประกอบด้วย 12 
ต าบล ได้แก่ ต าบลนครหลวง ต าบลท่าช้าง ต าบลบ่อโพง ต าบลบ้าน
ชุ้ง ต าบลปากจั่น ต าบลบางระก า ต าบลบางพระครู ต าบลแม่ลา 
ต าบลหนองปลิง ต าบลคลองสะแก ต าบลสามไถ และต าบลพระนอน
[2] 
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ภาพที่ 1 แผนท่ี 16 อ าเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [3] 

 
ในด้านการเมืองและการปกครอง สามารถแบ่งเขตการ

ปกครองอ าเภอนครหลวงย่อยออกเป็น 12 ต าบล 74 หมู่บ้าน ได้แก่  
ต าบลและหมู่บ้านในอ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. ต าบล
นคร
หลวง 

9 หมู่บ้าน 7. ต าบล
บางพระคร ู

4 หมู่บ้าน 

2. ต าบลท่า
ช้าง 

8 หมู่บ้าน 8. ต าบลแมล่า 6 หมู่บ้าน 

3. ต าบลบ่อ
โพง 

7 หมู่บ้าน 9. ต าบลหนอง
ปลิง 

5 หมู่บ้าน 

4. ต าบล
บ้านชุ้ง 

7 หมู่บ้าน 10. ต าบลคลอง
สะแก 

5 หมู่บ้าน 

5. ต าบล
ปากจั่น 

6 หมู่บ้าน 11. ต าบลสามไถ 4 หมู่บ้าน 

6. ต าบล
บางระก า 

6 หมู่บ้าน 12. ต าบลพระ
นอน 

7 หมู่บ้าน 

ตารางที่ 1 ต าบลและหมู่บ้านในอ าเภอนครหลวง                 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [2] 

 
อาณาเขตพื้นที่ของต าบลคลองสะแก ทิศเหนือ ติดกับ 

อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ ติดกับ ต าบล
หนองปลิง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศ
ตะวันออก ติดกับ  ต าบลปากจั่น  อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลบ่อโพง อ าเภอ
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต าบลคลองสะแก ตั้งอยู่ทาง
ทิศใต้ของอ าเภอนครหลวง ต าบลคลองสะแก เป็นท่ีลุ่มสลับท่ีดอน มี
พื้นที่ต าบลทั้งหมด 4,100 ไร่ คิดเป็น 6.7 ตารางกิโลเมตร [2]  

 
ภาพที่ 2 แผนที่แสดงขอบเขตต าบลของอ าเภอนครหลวง           

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [4] 
 

มีบ้าน 600 หลังคาเรือน มีประชากรราว 3,000 คนใน
จ านวนนี้มีคนท้องถิ่น 700 คน มีแม่น้ าป่าสักไหลผ่านกลางพื้นที่ ซึ่ง
แบ่งต าบลออกเป็นฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ต าบลคลองสะแก 
ประกอบด้วย 5 หมู่ ดังนี้ หมู่ 1 บ้านมอญ หมู่ 2 บ้านคลองสะแก 
หมู่ 3 บ้านคลองสะแก หมู่ 4 บ้านคลองสะแก และหมู่ 5 บ้านสวน
กล้วย ทั้งนี้หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก (ฝั่ง
ซ้ายของแม่น้ าป่าสัก) ส่วนหมู่ท่ี 2 และหมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก 
(ฝั่งขวาของแม่น้ าป่าสัก) [2] ต าบลคลองสะแกมีวัด 2 แห่ง คือ วัด
ทองทรงธรรมและวัดเสด็จ มีโรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) นอกจากนี้ยังมีองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสะแก และสถานีอนามัยต าบลคลองสะแก 

 

 
ภาพที ่3 แสดงพื้นที่หมู่ 1 ถึงหมู่ 5 ในต าบลคลองสะแก [5] 

 
ในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งใน

พื้ นที่ ต าบลคลองสะแก อัน เป็ นผลพวงมาจากการตั้ งนิ คม
อุตสาหกรรมสหรัตนนคร ในต าบลบางพระครู พื้นที่ใกล้เคียง และ
การมีแม่น้ าป่าสักไหลผ่านกลางพื้นที่  ท าให้ต าบลคลองสะแก
กลายเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การขนส่งโดยท่าเรือน้ าลึกของรัฐบาล อีก
ประการหนึ่งคืองานวิจัยและการรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
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ท้องถิ่นในพื้นที่คลองสะแกมีน้อยมาก นอกจากการส ารวจของทาง
ราชการตามปกติ ต าบลคลองสะแกมีพัฒนาการทางอุตสาหกรรมสูง
แล ะยั งมี ที่ ตั้ งอ ยู่ ไม่ ไกลจ ากพื้ น ที่ ม รดก โลก ใน เก าะ เมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการที่สังคมไทยก าลังเริ่มการเปลี่ยนแปลง
บริบทใหม่ในเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นผ่านมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและสังคมในต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมใน
พื้นที่ต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตั้งแต่พ.ศ.2500 จนถึงปัจจุบัน  

2.2 ศึกษาผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวต าบลคลองสะแก
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น 
3. วิธีการศึกษาวิจัย 

ใช้วิธีการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยดังกล่าวมีวิธี
วิทยาที่ส าคัญคือ  
3.1  ก าร เก็ บ รวบ รวม ข้ อ มู ล จ าก เอ ก ส าร ช้ั น ต้ น  (primary 
document) และเอกสารช้ันรอง (secondary document)  
3.2 การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview)  วิธีการสัมภาษณ์
ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
(semi - structured or guided interview)  โดยอาศัยแนวการ
สัมภาษณ์ (interview guide) เป็นเครื่องมือการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลต้อง
เป็นบุคคลที่เช่ียวชาญในหัวข้อวิจัยและสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้ 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key - informants) ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองสะแก และผู้ที่อยู่อาศัยในต าบลคลองสะแก อ าเภอ
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 5 คน  
3.3 การสังเกตการณ์ เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลเสริมวิธีการอื่นๆ 
โดยใช้กระบวนการสังเกต คือ การลงพื้นที่ เพื่อสังเกตวิถีชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคมของชาวต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.4 การตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ 
ในการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะใช้หลักการสามเส้า 
(triangulation) (1) ด้านแหล่งข้อมูล โดยพิจารณาจากบุคคล เวลา
และสถานที่แตกต่างกัน แต่ข้อมูลที่ได้ต้องเหมือนกัน (2) ด้านผู้วิจัย 
ถึงแม้เปลี่ยนตัวผู้ไปสัมภาษณ์ก็ต้องได้ข้อมูลเหมือนเดิม (3) ด้านวิธี
เก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีต่างกันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน ใช้
การเก็บข้อมูลจากเอกสารควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์   
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การตีความเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล (grouping) 
และการวิเคราะห์ส่วนประกอบและองค์ประกอบของข้อมูล โดย
เปรียบเทียบข้อมูลที่มีคุณลักษณะเหมือนกันและแตกต่างกัน 
4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการส ารวจวรรณกรรมพบว่า เคยมีผู้เข้าไปศึกษาวิจัย
ใน พื้ น ที่ ต า บ ล ค ล อ งส ะ แ ก  อ า เภ อ น ค ร ห ล ว ง  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ดังน้ี 

 4.1 ชนิกานต์ ผลเจริญ (2560) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสาร
ช้ันต้น ช้ันรองและสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น พบว่า พื้นที่
ต าบลคลองสะแกมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แม่
น้ าป่าสักที่ไหลผ่านกลางชุมชนเป็นเส้นทางเสด็จพระราชด าเนินของ
พระมหากษัตริย์เพื่อไปทรงสักการะรอยพระพุทธบาทที่จังหวัด
สระบุรี มีหลักฐานท่ีเชื่อได้ว่าวัดในต าบลคลองสะแกทั้ง 2 แห่ง สร้าง
ขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มขึ้น
เป็นล าดับ ซึ่งพื้นที่ต าบลคลองสะแกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ท่าเรือน้ า
ลึกของรัฐบาล การตั้งนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครที่อยู่ใกล้เคียง 
ท าให้พ.ศ.2559 มีโรงงานอุตสาหกรรม 14 แห่งและมีประชากรแฝง
เป็นจ านวนมาก [6] 
 4.2 ชยกร ผลเจริญ (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
อาหารและยาของชาวคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสาร
ช้ันต้น ช้ันรองและสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น พบว่า ชาวคลอง
สะแกหาปลาจากแม่น้ าป่าสักได้ราว 30 ชนิดเพื่อมาท าอาหารและ
น าไปแลกเปลี่ยนกับข้าวของเครื่องใช้กับต่างชุมชน และยังมีหมอ
พื้นบ้านมาตั้งแต่ 70 ปีก่อน รวมทั้งได้ยกตัวอย่างยาสมุนไพรแผน
ไทยโบราณไว้ 10 วิธีการรักษา [7] 
 4.3 วชิรวิทย์ สุนันท์ธัญกุล (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ศาสนาและความเชื่อของผู้คนในต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านค าบอกเล่าของชาวคลองสะแก พบว่า 
ความเช่ือแบบพุทธ พราหมณ์ และผี มีอิทธิพลต่อชาวคลองสะแก
รวมทั้งประชากรแฝง ซึ่งวัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างชาวคลองสะแกกับผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยใหม่ [8] 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 เศรษฐกิจและสังคมดั้งเดิมของชาวคลองสะแก  
 พื้นที่คลองสะแกมีช่ือเดิมว่า “บ้านมอญ” ซึ่งหมายถึง อิฐ
มอญ เพราะนอกจากการท านา หาปลาและเลี้ยงสัตว์แล้ว คน
สมัยก่อนยังท าอิฐ ท าเพื่อน าไปก่อสร้าง ก่อเจดีย์วัด รวมทั้งน าอิฐไป
ขาย บริเวณชุมชนบ้านมอญจึงมีพื้นที่ครอบคลุมต าบลคลองสะแก 
ต าบลปากจั่น และต าบลบ้านดาบในปัจจุบัน เหตุที่ เปลี่ยนช่ือ 
เนื่องจากช่ือไปพ้องกับชาวมอญ หรือชนชาติมอญ ท่ีเริ่มอพยพเข้ามา
อาศัยในประเทศไทยมากขึ้น ชาวชุมชนจึงเกรงว่าต่อไปจะมีการ
เข้าใจผิดว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ของชาวมอญ จึงเปลี่ยนช่ือเรียกเป็น 
“คลองสะแก” ตั้งแต่เมื่อประมาณ 70 ปีก่อน [9] เนื่องจากสมัยก่อน
มีต้นสะแกอยู่มาก มีการตัดต้นสะแกขนาดใหญ่มาใช้งาน โดยใช้เรือ
พายลากต้นสะแกมาตามล าน้ าป่าสัก จึงเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า “บ้าน
คลองสะแก” ผู้คนตั้งบ้านเรือนกระจายตามริมแม่น้ าป่าสัก ลักษณะ
พื้นที่ของชุมชนคลองสะแกจึงเป็นเมืองอกแตก มีแม่น้ าป่าสักไหล
ผ่านกลางพ้ืนท่ี 
 มีผู้คนอยู่อาศัยในพื้นที่มานับร้อยปีแล้ว และมีคนภาค
กลางต่างพื้นที่อพยพเข้ามามากขึ้น ถือว่าเป็นเชื้อสายชาวสยาม คน
ไทยแท้และนับถือศาสนาพุทธ ราว 50 ปีก่อนมีผู้คนอยู่อาศัยเพียง 
200-300 คน [10] ทุกคนจึงรู้จักและจดจ ากันได้ทั้งหมด ถ้าต้องการ
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ให้ไปช่วยลงแรงในงานใด ผู้คนจะบอกต่อกันและผู้คนจะเข้ามาให้
ความร่วมมือช่วยเหลือกัน ในลักษณะการแลกเปลี่ยนแรงงานซึ่งกัน
และกันระหว่างชาวชุมชน เช่น การท านา การปลูกเรือน งานมงคล
และงานอวมงคล 
 ตระกูลหลักดั้งเดิมของคลองสะแกมีสี่ตระกูล คือ (1) 
ตระกูลสะแกคุ้ม (2) ตระกูลชัยมานิตย์ (3) ตระกูลเวชทัพ และ (4) 
ตระกูลวารีร้อย สมัยก่อนถือว่าผู้ใดแผ้วถางที่นาได้ก็เข้าครอบครอง
ที่ดินนั้นได้ทันที สามารถเข้าไปปลูกเรือนอยู่อาศัยในที่ดินนั้นได้ตาม
ความพึงพอใจของตน ตระกูลเดียวกันจึงมักอาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน ทั้งสี่ตระกูลนี้มีลูกหลานเป็นจ านวนมาก เลยแผ้วถางที่
นาและเข้าครอบครองที่ดินได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องซื้อขายที่ดิน โฉนด
ที่ดินแบบราชการเข้ามาภายหลัง และต่อมาโรงงานต่างๆได้เข้ามา
เช่าที่ดินจากทั้งสี่ตระกูล ในที่สุดก็ขายที่ดินให้กับเจ้าของโรงงานไป 
[10] ด้วยเหตุนี้สายตระกูลหลักท้ังสี่ตระกูล จึงร่ ารวยมากกว่าตระกูล
อื่นๆ 

สมั ยก่อนชาวชุมชนประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก 
ครอบครัวหนึ่งๆจะต้องท านาประมาณ 30 ไร่จึงจะมีข้าวไว้บริโภคได้
ตลอดทั้งปี ถ้ามีข้าวเกินความต้องการจึงจะน าไปขายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา และแลกเปลี่ยนข้าวกับเครื่องไม้ อะไหล่เกวียน
และเครื่องจักสานกับอ าเภอบางปะหันที่อยู่ใกล้เคียง มีพ่อค้าที่มารับ
ซื้อข้าวด้วยเช่นกัน ซึ่งล่องเรือเอี้ยมจุ๊นผ่านมารับซื้อตามบ้าน นับการ
ซื้อขายเป็นปุ้งกี๋จีน ใส่ได้คราวละ 5 ถัง [9] แบกขึ้นเรือเดินทางไปยัง
โรงสี ชาวชุมชนท านาปีละครั้งเดียว การท านาจะเริ่ม เดือน 6 ใช้
ควายไถนา เก็บเกี่ยวได้ในเดือน 10-11 และเก็บข้าวไว้ในยุ้งได้ ทุก
บ้านเลี้ยงเป็ด ไก่ หมู และปลาดุก [10] 

ส่วนอิฐมอญ จะสามารถท าได้ในฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน
มีนาคมถึงเดือนมิถุนายน เพราะตากอิฐกลางแดดได้ และน าอิฐไป
ขายในตลาดหัวรอ ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เมื่อปีพ.ศ.2515 
ผู้ให้สัมภาษณ์ยังเป็นเด็ก เคยขึ้นเรือไปกับญาติผู้ใหญ่ พายเรือไปจาก
คลองสะแกถึงหัวรอใช้เวลาประมาณหนึ่งช่ัวโมงเพื่อน าอิฐไปส่ง ซึ่ง
จ าไม่ได้ว่าญาติขายให้ร้านในราคาเท่าไร แต่มาทราบภายหลังว่าทาง
ร้านเขาไปขายต่อก้อนละ 40 สตางค์ [10] แต่ในปัจจุบันไม่มีบ้านใด
ในต าบลคลองสะแกที่ท าอิฐมอญแล้ว การท านา และเลี้ยงสัตว์ ท าให้
ชาวชุมชนมีอาหารการกินหลัก คือ ข้าว ผัก ปลาดุก ปลาช่อน เป็ด 
ไก่ กบ นก และหนูนา ชุมชนคลองสะแกตั้งอยู่สองฟากของแม่น้ าป่า
สัก ชาวชุมชนจึงสามารถจับปลาแม่น้ า สัตว์น้ าหลากหลายชนิดไว้
ท าอาหาร เช่น ปลาค้าว ปลาแดง ปลาน้ าเงิน ปลาตะโกก ปลา
กระแห ปลาตะเพียน และกุ้งแม่น้ ารวมทั้งพืชผักต่างๆที่หาได้จากใน
แม่น้ าและริมแม่น้ า และถ้าจับปลาที่มีราคาได้ก็จะน าไปขาย 

สมัยก่อนชาวคลองสะแกใช้การสัญจรทางแม่น้ าป่าสักเป็น
หลัก แต่ก็ใช้เกวียนในการเดินทางไปยังพื้นที่ใกล้เคียงด้วย เช่น น า
ข้าวไปแลกกับเครื่องจักสานจ าพวก งอบ กระจาด ชะลอม พัด ลอบ 
สุ่ม ไซและข้องดักปลา เครื่องไม้ โดยเฉพาะอุปกรณ์เรือ เกวียน 
อะไหล่เกวียน [9] รวมทั้งการค้าควายยังพื้นที่อ าเภอบางปะหันที่อยู่
ติดกัน บางครั้งชาวชุมชนยังเดินทางออกไปท่ีอ าเภออุทัยเพื่อจับปลา
ช่อน ปลาหมอ และกบ ซึ่งจะได้อาหารที่หลากหลายมากขึ้น ชาว

ชุมชนคลองสะแกยังนิยมเดินทางมาซื้อมีด และของมีคมที่โรงบ่อน
อรัญญิก ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีบ้านอรัญญิกอีกด้วย 

ส าหรับการเข้าเมือง หรือการเดินทางเข้ามายังเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยานั้น นอกจากจะน าข้าวมาขายแล้ว ภายหลังจาก
การเก็บเกี่ยว ชาวชุมชนคลองสะแกยังมีงานบุญ งานส าคัญอื่นๆ 
ต่อเนื่องหลายงาน เช่น ท าบุญออกพรรษา งานลอยกระทง งาน
แต่งงาน งานท าบุญขึ้นปีใหม่ ชาวชุมชนต้องอาศัย “การขึ้นแรง” 
หรือ “การลงแขก” คือการร่วมมือร่วมใจกันท ากิจกรรมให้ส าเร็จ คน
เดินทางเข้าเมืองมายังตลาดหัวรอ และตลาดเจ้าพรหมเพื่อมาซื้อของ
ใช้ก่อนการจัดงาน เช่น อุปกรณ์ท าครัว ถ้วย ชามอย่างดี รวมทั้ง
เสื้อผ้าสวยงามที่มาจากกรุงเทพฯ [10] นอกจากนี้ยังเข้าเมืองมาเพื่อ
หาหมอ โดยเฉพาะบริเวณโรงพยาบาลเก่าหน้าตลาดเจ้าพรหม ที่มี
ช่ือว่าโรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ ท่ีตั้งมาอย่างยาวนานตั้งแต่พ.ศ.
2455 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 6) [11] โรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศตั้งขึ้นมาก่อนสถานี
อนามัยประจ าต าบล อีกท้ังยังเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าป่าสัก 
ชาวชุมชนคลองสะแกจึงใช้เรือเดินทางมาได้  

5.2 พลวัตความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชาวคลองสะแก 

อย่างไรก็ตามวิถี ชีวิตของชาวต าบลคลองสะแกเริ่ม
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่  

1. การมีถนนสายเอเชียสาย 1 ตัดผ่านเข้ามาใกล้กับพื้นที่
รวมทั้งการมีรถประจ าทาง ส่งผลให้ชาวชุมชนเปลี่ยนมาสัญจรทาง
ถนนแทนการใช้แม่น้ าป่าสัก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 หรือ ถนนสายเอเชียสาย 1 
เริ่มเปิดให้ใช้เมื่อปีพ.ศ.2516 ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร 
ซึ่งมีถนนลูกรังตัดเข้ามาในชุมชนด้วย คนใช้จักรยานกันมาก คน
เปลี่ยนจากเรือเป็นรถสองแถว รถต่างอ าเภอ และรถเมย์ขึ้นล่อง 
ระหว่างอ าเภอท่าเรือทางทิศเหนือ กับอ าเภอพระนครศรีอยุธยาทาง
ทิศใต้ สมัยนั้นรถโดยสารราคา 50 สตางค์ [11] ในปัจจุบันการ
เดินทางสะดวกเพราะมีถนนตัดผ่าน มีทั้งรถโดยสาร มอเตอร์ไซค์ 
และรถยนต์ส่วนตัว จนแทบไม่ได้ใช้เรือกันอีกแล้ว  

การเข้ามาของถนนสายเอเชียสาย 1 และถนนลูกรั งเข้า
ชุมชนท าให้การติดต่อค้าขายสะดวกขึ้น ชาวชุมชนจับสัตว์น้ ามาแปร
รูป เช่น ท าปลาเค็ม ปลาแห้ง ปลูกผักผลไม้เพื่อน าไปวางขายใน
ตลาดเจ้าพรหม ควบคู่ไปกับการท านา ผู้ครอบครองที่ดินไว้มากได้
แบ่งสรรที่ดินให้เช่าเพื่อท านา ท าไร่ ผู้ครอบครองที่ดินมากจึงเริ่ม
ร่ ารวยขึ้น [10] 

สมาชิกจากหลายครอบครัวในชุมชนคลองสะแก มีโอกาส
ออกไปประกอบอาชีพนอกชุมชน เดินทางไกลไปท างานถึงสนามบิน
ดอนเมือง ชาวชุมชนไม่ได้รับการศึกษาที่สูงนักจึงไปเป็นแรงงานอยู่
ในฝ่ายท าความสะอาด ฝ่ายขนถ่ายสินค้า และฝ่ายซ่อมบ ารุง [9] ซึ่ง
เมื่อได้เงินเดือนก็สามารถลงทุนทางการศึกษาให้บุตรหลานของตน
สามารถเข้ าไปศึกษาในสถานศึกษาหลายแห่ งในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาจนถึงกรุงเทพฯได้ บุตรหลานของชาวชุมชน
เหล่านี้จึงสามารถรับราชการ เป็นครู เป็นพยาบาล มีโอกาสประกอบ
อาชีพหลากหลาย บางคนเข้าท างานในบริษัทเอกชน และบางส่วน
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ได้รับทุนการศึกษาไปต่างประเทศ การได้รับการศึกษาสูงและมี
ทางเลือกในชีวิต ส่งผลให้บุตรหลานเหล่านี้ไม่อาศัยอยู่ในชุมชน แต่
กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเพียงปีละ 1-2 ครั้ง 

2. ผลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
3 (พ.ศ.2515-2519) ท าให้เริ่มมีระบบไฟฟ้าเข้ามาในพ้ืนที่ตั้งแต่พ.ศ.
2518 ส่งผลให้ชาวชุมชนคลองสะแกเริ่มรู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้า [9] จาก
การที่พบเห็นวิทยุ โทรทัศน์ พัดลม หม้อหุงข้าว ที่บ้านเศรษฐีใน
ชุมชน ต่อมาทุกครอบครัวต่างพยายามหาซื้อ คนท่ีมีเงินไม่พอจะซื้อ
ด้วยระบบเงินผ่อน เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มีราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบ
กับเงินที่หามาได้จากการขายข้าว ปลาและผักผลไม้ ส่งผลให้ชาว
ชุมชนเริ่มมีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินมาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ท าให้เศรษฐี
ในชุมชนร่ ารวยมากข้ึนจากการเก็บดอกเบี้ยเงินกู้  

3. การมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่ โดยได้เริ่ม
เข้ามาติดต่อเพื่อเช่าและเพื่อซื้อที่ดินตั้งแต่พ.ศ.2527 [9] ท าให้ระบบ
ทุนนิยมเริ่มขยายตัวเข้าสู่ชุมชนคลองสะแก แตกต่างจากเศรษฐกิจ
ของชุมชนในอดีต ที่ท านา จับปลา และท าอิฐมอญ เพียงพอต่อการ
ยังชีพและขายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โรงงานอุตสาหกรรมจึงน ามาซึ่ง
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ น ามาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมและความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเกินกว่าที่ผู้ใดจะ
คาดคิดได้ 

ชาวชุมชนเปลี่ยนจากวิถีการผลิตแบบเกษตรกรรมมาเป็น
ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากได้รับค่าจ้างดีกว่าการท านา 
ซึ่ งให้ผลตอบแทนน้อยกว่า และยังมีความเสี่ยงเรื่องน้ าท่วม 
เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งถมดินสูงและสร้างบนพื้นที่รับ
น้ าตามธรรมชาติ ชุมชนไม่มีทางระบายน้ า ท าให้น้ าเข้าพื้นที่นาเร็ว
ขึ้นและมากขึ้น ข้าวในนาเสียหาย ยิ่งขาดทุนและเป็นหนี้สินมากขึ้น
[12] ชาวชุมชนบางส่วนที่เป็นหนี้สินจากการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า การ
ส่งเสียบุตรหลาน และการท านา ต่างตัดสินใจเข้าเป็นลูกจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขจัดปัญหาหนี้สิน และมีเงินใช้จ่ายต่อไป
อย่างเพียงพอ 

การเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรมท าให้ทั้งสี่ตระกูลหลัก
ดั้งเดิมของคลองสะแกยิ่งร่ ารวยมากขึ้นจากการให้เช่าที่ดินและขาย
ที่ดินให้โรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่ดินริมแม่น้ าป่าสักและริม
ถนนในชุมชน โดยเฉพาะถนนอยุธยา-พิณทอง ท่ีผ่านกลางหมู่ 1 หมู่ 
3 และหมู่ 5 เกิดการขยายตัวของชุมชน การก่อสร้างหอพัก บ้านเช่า 
ร้านอาหาร ร้านขายของช า ร้านเสริมสวย ร้านซ่อมแซมรถยนต์และ
รถมอเตอร์ไซค์  โรงกลึง และกิจการรับซื้อขยะ [12] โรงงาน
อุตสาหกรรมเข้ามาจัดตั้งมากขึ้นในช่วงทศวรรษ 2530-2540 ซึ่งเป็น
ผลมาจากพลวัตความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ภายหลังจาก
การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาบังคับให้ประเทศญี่ปุ่นต้องขึ้นค่าเงินเยน 
เพื่อที่จะท าให้สินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาขายดีขึ้น ประเทศ
ญี่ปุ่นจ าเป็นต้องลดต้นทุนการผลิตของตนเองด้วยเช่นกันจึงโยกย้าย
ฐานการผลิตมายังประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยเฉพาะในประเทศไทยเกิดนิคมอุตสาหกรรมขึ้นหลายแห่ง ผล
พวงจากนิคมอุตสาหกรรมสหรตันนคร ท าให้เกิดโรงงานราว 10 แห่ง
ใน พื้ น ที่ ต า บ ล ค ล อ งส ะ แ ก  อ า เภ อ น ค ร ห ล ว ง  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

ต่อมาเกิดวิกฤต “ต้มย ากุ้ง” ขึ้นในพ.ศ.2540 ส่งผลให้
ความเฟื่องฟูของโรงงานอุตสาหกรรมและการใช้จ่ายในต าบลคลอง
สะแก หยุดชะงักลงไปช่วงหนึ่ง บุตรหลานของชาวคลองสะแก
บางส่วนที่เข้าไปท างานในภาคการเงิน การธนาคารในกรุงเทพฯ 
หลายคนต้องออกจากงานและกลับเข้ามาอยู่ที่บ้าน ต่อมาราวพ.ศ.
2543 เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว หลายคนได้ เข้าท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ในพ้ืนท่ีต าบลคลองสะแก ปริมาณโรงงานอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นเป็น 17 แห่ง หลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ถ่านหินลิกไนต์ 
บิทูมินัส ปูนซีเมนต์ ปุ๋ยเคมี มันส าปะหลัง เช้ือเพลิงแข็ง ไส้กรอง
อุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ ดึงดูดให้แรงงานจากต่างจังหวัด และ
แรงงานจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาท างานในพื้นที่ต าบล
คลองสะแกมากยิ่งขึ้น ประมาณการว่ามีแรงงานต่างจังหวัดราว 
2,300 -2,500 คน [10] เริ่ ม เกิดปัญ หามลภาวะจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในต าบลคลองสะแก เช่น 
ควัน ฝุ่นละอองจากถ่านหินบิทูมินัส ฝุ่นละอองและกลิ่นแป้งมัน
ส าปะหลัง ถนนพังและมีอุบัติเหตุจากรถบรรทุกบ่อยครั้ง หลาย
เหตุการณ์ปรากฏเป็นข่าวทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ถึงปัญหา
ความเดือดร้อนจากมลพิษในต าบลคลองสะแก โรงงานอีกหลายแห่ง
ในอ าเภอนครหลวงถูกร้องเรียนเช่นกัน จนอ าเภอนครหลวงได้รับ
ฉายาว่า “เมืองปอดฝุ่น” [12] เจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าไปตรวจสอบหลาย
โรงงานในพื้นที่ต าบลคลองสะแก ต่อมาโรงงานหลายแห่งปรับปรุง
การกองสินค้าจากระบบเปิดเป็นระบบปิด เช่น ปูนซีเมนต์ แร่และ
แป้ง ท าให้ปัญหาฝุ่นลดลง แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาฝุ่นจาก
สินค้าในขณะที่ขนส่งจากเรือมาสู่รถได้ 

เจ้าหน้าท่ีของโรงงานอุตสาหกรรมต่างพยายามเข้ามาสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวชุมชน การสนับสนุนทางด้านทรัพย์สินให้วัด 
โรงเรียน ทีมฟุตบอลเยาวชน การเดินแจกหน้ากากอนามัยให้แต่ละ
บ้านในชุมชน 200 อันต่อหลังต่อเดือน[12] แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่าปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองยังไม่ได้หมดไป แม้ว่าทางภาครัฐจะ
ออกตรวจสอบและโรงงานจะปรับปรุงการด าเนินงาน เห็นได้ชัดจาก
การที่โรงเรียนวัดทองทรงธรรมมีนักเรียนน้อยลง จนปิดตัวลงไป
เนื่องจากปัญหาฝุ่นและกลิ่นจากโรงงาน  

 
6. สรุปผลการวิจัย 
 พื้นท่ีต าบลคลองสะแกมีพลวัตความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่พ.ศ.2516 เป็นต้นมา จากการตัดทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 32 หรือ ถนนสายเอเชียสาย 1 การมีระบบไฟฟ้า 
รถประจ าทาง การมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่หลายประการ การเปิดรับทุนนิยมส่งผลต่อวิถี
ชีวิตของชาวคลองสะแก เปลี่ยนจากวิถีการผลิตแบบเกษตรกรรมมา
เป็นแบบอุตสาหกรรมเนื่องจากได้รับค่าจ้างดีกว่าการท านา แต่
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตามมาจากการพัฒนาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ทั้งหมด เนื่องจากความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนของชาวคลองสะแกที่
เป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานบางแห่งยังต้องเช่าที่ดิน
ของสี่ตระกูลใหญ่ในชุมชน ผู้คนในพื้นที่ยังคงต้องหาทางออกระหว่าง
การอนุรักษ์กับการพัฒนาต่อไป 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท าให้
ผู้ วิ จั ยสามารถขยายหั วข้ อการท าวิ จั ยต่ อ ไป ได้  เช่น  หั วข้ อ
เศรษฐศาสตร์การเมืองในท้องถิ่น หัวข้อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ศิลปกรรมของท้องถิ่น หัวข้อมลภาวะในแม่น้ าป่าสัก เนื่องจากแม่
น้ าป่ าสั ก จากต าบ ลคลองสะแก ไห ลล งม าผ่ าน เก าะ เมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งวัดที่ส าคัญหลายแห่ง เนื่องจากยังไม่มี
ข้อมูลว่ ามลภาวะจากแม่น้ าป่ าสักที่ ไหลมาจากที่ ตั้ งโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายแห่งในต าบลคลองสะแกนั้น จะสามารถส่งผล
กระทบต่อโบราณสถานริมแม่น้ าป่าสักได้มากน้อยเพียงใด 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในภาคเรียนที่ 1 เทอม  1/2562  วิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed 
method) ระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การวิจัยเชิงส ารวจและการสัมภาษณ์เจาะลึก รวมทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปี 1 วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเทอม1/2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรจ านวนท้ังหมด 108 คน กลุ่มตัวอย่างมี 81 คน  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ
เครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ที่มีค่าความเช่ือมั่น  0.816  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า เพศชายมีจ านวน 20  คน  คิดเป็นร้อยละ 24.7 และเพศหญิง
จ านวน  61 คนคิดเป็นร้อยละ 75.3 แบ่งเป็นสาขานิติศาสตร์จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 สาขาบัญชีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ  
29.6 และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ส่วนใหญ่อายุตั้งแต่17 ปีขึ้นไปจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ95.1 อาศัย
อยู่กับพ่อแม่จ านวน 73 คิดเป็นร้อยละ 90.1 อยู่จังหวัดอยุธยาจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 อาศัยบ้านของตัวเองจ านวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 72.8 ใช้เวลาเดินทาง 30 นาทีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8  เดินทางโดนรถโดยสารจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 
เป็นต้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิชาการ
พัฒนาบุคลิกภาพในภาคเรียนที่ 1 เทอม 1/2562 พบว่า ด้านคุณลักษณะประกอบด้วย 6 ด้านได้แก่ ด้านคุณลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ทัศนคติ  ด้านประสบการณ์ ด้านความต้องการ ด้านความเครียด และด้านเวลา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกระดับ  
ค าส าคัญ : อิทธิพล, การปรับพฤติกรรม, วินัย 

 
Abstract 

The purpose of this research is to study factors influencing to behavior modification in learning of 
undergraduate student Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University Personality development subject in semester 1, 
term 1 / 2019. The research methodology is mixed method of quantitative and qualitative research are exploratory and 
in-depth interviews, including participatory observation. The sample group are 108 of an undergraduate student in 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University Personality development subject in semester 1, term 1 / 2019.The sample 
group is 81 people.The determining size of sample group by using Krejcie & Morgan of instant table which the 
instruments used is a questionnaire with a 5-level rating scale with a confidence value of 0 .816.The statistical tools 
used for data analysis are percentage, mean and standard deviation. The result of research found that the sample was 
20 student or 24.7 % of male and 61 student or 75.3 % of female, divided into 40 student or 49.4 % of Laws Program 
24 student or 29.6 % of Accounting Program and 17 student or 21 % of Business Computer Program. The most sample 
was 77 student or 95.1 % of age from 17 years old over, 73 student or 90.1 % of live with parents, 46 student or 56.8 % 
of live in Ayutthaya, 59 student or 72.8 of live at their own home, 59 student or 72.8 of takes time30 minute and 32 
student or 39.5 % of go to university by bus. etc. Factors Influencing to behavior modification in learning of 
undergraduate student Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University Personality development subject in semester 1, 
term 1 / 2019 found that the characteristic consists of 6 aspects were physical characteristic, attitude, experience, 
requirement, strain and times that in average overview is at high level in all level. 
Keywords : influence, behavior adjustment, discipline 
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1.  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
ประเทศไทยมีการให้ความส าคัญและการขับเคลื่อนด้าน

การศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 
2542 ได้ให้ความหมายการศึกษา ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ของ
บุคคลและสังคม โดยมีการมุ่งการพัฒนาและการถ่ายทอดความรู้ 
การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์เพื่อให้
เกิดความก้าวหน้าด้านการศึกษาตามหลักทางวิชาการ โดยมีการ
สร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สังคม นอกจากนั้น
ยังมีการส่งเสริมด้านการเรียนรู้และปัจจัยที่สนับสนุนด้านการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ฉะนั้นการศึกษาจึงมีบทบาทที่ส าคัญบน
รากฐานที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศ ให้มี
ศักยภาพด้านทักษะความรู้ ความสามารถในการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลก แต่จากข้อมูลเปรียบเทียบ
ดัชนี คุณภาพการศึกษาในรายงาน Global Competitive Report 
2014-2015 (Schwab) [1] ในการประชุมเศรษฐกิจโลก (World 
Economic Forum) พบข้อมูลที่น่ากังวลถึง 2 ส่วนคือ 1) คุณภาพ
การศึกษาขั้น พื้นฐานของไทยอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศอาเซียน 
และอยู่ในอันดับ 90 ของโลกจาก 144 ประเทศ และ 2) คุณภาพ
ระบบอุดมศึกษาของไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศอาเซียน และ
อยู่ในอันดับที่ 87 ของโลกจาก 144 ประเทศซึ่งจากการศึกษาการ
ขับเคลื่อนด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัย
หลักการบริหารจัดการด้านการเรียน โดยมีการปรับพฤติกรรมด้าน
การเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ และมีการก าหนดตัวช้ีวัดด้านการเรียน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ละตามมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของ
อุดมศึกษา เพื่ อให้ เกิดความสอดคล้องในการขับเคลื่อนด้าน
การศึกษาของไทยตามนโยบายภาครัฐในการปรับพฤติกรรมในการ
ปรับตัวในการเรียน รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวินัยและความ
รับผิดชอบให้กับนักศึกษาในด้านการเรียนการสอน นอกจากนั้นยัง
มุ่งการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียน 
และการสร้างความตระหนักในการศกึษาให้เกิดประสทิธิภาพ รวมทั้ง
การปลูกฝังการสร้างจิตส านึกให้กับนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง
และให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการเรียนการสอน โดยยึด
หลักการปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการเรียน ซึ่งให้เป็นไปมาตรฐาน
ในการก าหนดระเบียบวินัยในการเรียน  นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้
นักศึกษามีความตระหนักและให้ความส าคัญในด้านการเรียน เพื่อ
น าไปพัฒนาการปรับพฤติกรรมในการเรียนให้สัมฤทธิผลอย่างมีแบบ
แผน ตามนโยบายของภาครัฐของกระทรวงศึกษา จุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฎ์ [2] ได้เสนอการพัฒนาการเรียนการสอนทีจ่ะต้องปรับ 3 ส่วน
ได้แก่ ส่วนแรกหลักการเรียนการสอนที่ท า ให้รู้ในรายวิชาที่เรียน
และวิชาการ ในการพัฒนาทักษะการสอนในการคิดวิเคราะห์ การ
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ การคิดการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี คือการคิด
การแก้ปัญหาในภาวะวิกฤติเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาในทุกรูปแบบ 
รวมถึงการมีคุณลักษณะ สาม แบบได้แก่ ประชาธิปไตย คุณธรรม

จริยธรรม  และปลอดยาเสพติด สอนที่สองต้องมีการอบรมพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ส่วนที่สามการสื่อการเรียนการ
สอน ต้องมีการปรับปรุง กาพัฒนาในการสร้างสิ่งใหม่ๆให้เป็น
ส่วนประกอบหนึ่งในการสอนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

นอกจากนั้นจากการศึกษาพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษา
พบว่าปัญหาด้านการปรับพฤติกรรมในการเรียนส่งผลกระทบต่อการ
มาตรฐานในการเรียน ซึ่งเกิดจากปัญหาที่ที่มีความแตกต่างกัน และ
ทีส่่งผลกระทบต่อการเรียน ประกอบด้วยปัจจัยในด้านต่าง เช่น การ
เดินทาง การขาดเรียน และการปรับพฤติกรรมในการเรียน รวมถึง
การพัฒนาการแต่งกายให้สอดคล้องกับระเบียบของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงความเอาใจใส่ในการเรียนของนักศึกษาวิชาการพัฒนา
บุคลิกภาพในระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่  1/2562 จากการศึกษา
พฤติกรรมในการเรียนพบว่า ปัญหาของนักศึกษาช้ันปีที่ 1/2562 ใน
เทอมแรกนั้น มีการมาตรการในการหาแนวทางในการแก้ไขด้านการ
ปรับตัวในเรียนนั้น ต้องมีการวางแผนการพัฒนาการปรับวิธีการสอน 
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ อีก
ทั้งยังมีการส่งเสริมมาตรการในการหาแนวทางในการปรับพฤติกรรม
และการบริหารจัดการเวลา ปรับพฤติกรรมในการเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ด้านการเดินทาง ที่ส่งผลกระทบต่อเวลาในการ
เข้าเรียน และส่งผลในการเรียนขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังท าให้
นักศึกษาขาดวินัยในการเรียน  การตรงต่อเวลาในการเรียน จึงมีการ
ใช้เสริมพฤติกรรมเชิงบวก ด้านการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนและ
ระเบียบวินัยในการปรับตัว รวมถึงการส่งเสริมด้านการแตง่กายให้ถูก
ระเบียบวินัย โดยมีการส่งเสริมด้านคุณลักษณะของนักศึกษาให้มี
แบบแผนการเรียนทีม่ีคุณภาพ 

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ด้านการ
ปรับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพใน
ภาคเรียนท่ี 1 เทอม  1/2562 เพื่อน าไปพัฒนาในการปรับพฤติกรรม
ในการเรียนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับคุณลักษณะของ
นักศึกษาด้านการปรับทัศนะคติ และการสร้างวินัยตามคุณลักษณะ
ของนักศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาทักษะความรู้ความสาม
รถให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับพฤติกรรมในการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้ งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัย เชิงผสมผสาน(Mixed 
method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
3.1 การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ 
3.1.1 ประชากรในการศึกษา  

ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่เรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเทอม
1/2562 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
292ภาคบรรยาย



 
 
 

 

จ านวนทั้ งสิ้น 108 คน กลุ่มตัวอย่างมี  81 คน แบ่ งเป็นสาขา
นิติศาสตร์ จ านวน 41 คน สาขาบัญชี จ านวน 24 คน และสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจจ านวน 17 คน สาขาคหกรรม 26 คน สามารถ
ระบุขนาดของกลุ่มประชากร ได้จึงเลือกใช้สูตรของเครซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan) [3] กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาเท่ากับ 81 คน 
โดยการวิจัยเชิงส ารวจและการสัมภาษณ์ เจาะลึก รวมทั้งการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
3.1.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งมีทั้งค าถามลักษณะปลายปิด (Close - 
ended questions) แ ล ะ ค า ถ าม ป ล าย เปิ ด  (Open - ended 
questions)  โดยส่วนของค าถามปลายปิด ประกอบด้วย แบบที่ให้
เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อตอบที่ก าหนด โดยผู้วิจัยท าการ
ก าหนดโครงสร้างแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาช้ันปี
ที่ 1 ในวิชาการพัฒนาบุคลิภาพในภาคเรียนที่ 1 เทอม  1/2562 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ตอนท่ี 2  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ด้านการปรับพฤติกรรม
ในการเรียน วิชาการพัฒนาบุคลิภาพในภาคเรียนที่  1 เทอม  
1/2562 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3.1.3 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม โดยใช้การทดสอบความตรง (Validity) 
และความเที่ยง (Reliability) ดังนี้    
 การตรวจสอบความ เที่ ยงเชิงเนื้ อหาเครื่ องมื อ  โดยน า
แบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ด้านการปรับพฤติกรรมในการเรียน 
โดยตรง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงตามเนื้อหา ความตรง
ตามโครงสร้าง ความตรงตามวัตถุประสงค์ และความเหมาะสมด้าน
ภาษา จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
ด้ านการเรียนการสอน  จ านวน  3 ท่ าน  ตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม 
 การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามที่
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (Try - out) 
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงและมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 30 ชุด หลังจากนั้นน าค่าที่ได้มา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 
ครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น
ของเครื่องมือเท่ากับ 0.965 
3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
3.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก  

คือ วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งมีลักษณะเป็น
การสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi-structured or guided 
interviews) โดยอาศัยแนวทางในการสัมภาษณ์ (Interview guide) 
ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในรูปแบบต่าง ๆ ที่น าใช้ในการสัมภาษณ์ คือ 
การสัมภาษณ์ เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการใช้แนว
สัมภาษณ์เจาะลึก โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key - 
Informants) 

3.2.2 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
 จากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาปริญญาตรีในรายวิชาการ
พัฒนาบุคลิกภาพเทอม1/2562 จ านวนทั้งสิ้น 86 คน  กลุ่มตัวอย่าง
มี 81 คน แบ่งเป็นสาขานิติศาสตร์ จ านวน 41 คน สาขาบัญชี 
จ านวน 24 คน และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจ านวน 17 คน พบว่า 
นักศึกษามีการปรับพฤติกรรมในการเรียนเพิ่มขึ้น จากการก าหนด
เกณฑ์และมาตรฐานในการส่งเสริมการมีวินัยในการเรียน นักศึกษา
ในภาพรวมมีการปรับพฤติกรรมในการเรียนดีขึ้น โดยอาจารย์ผู้สอน
มีการปรับวิธีการเรียนการสอนในวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อ
มุ่งเน้นกิจกรรมในการเรียนให้สอดแทรกกับการเรียนการสอน และ
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในห้องเรียน โดยให้นักศึกษาทุก
คนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
แบบบูรณาการในหัวข้อการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนา
บุคลิกภาพและมีการส่งเสริมกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน โดยต้องมีการพัฒนาทักษะและความรู้  ใหเ้กิดความเข้าใจ
เนื้อหาวิชาที่เรียน โดยมีการปรับพฤติกรรมในการเรียนให้มีวินัย 
รวมถึงการฝึกให้มีการคิดวิเคราะห์และปรับพฤติกรรมในการเรียนให้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายในเรียนต่อไป 
 
4. ผลการวิจัย  
 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับ
พฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิชาการพัฒนาบุคลิภาพในภาคเรียนที่ 1 
เทอม  1/2562 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับพฤติกรรมใน
การเรียนของนักศึกษา ด้านคุณลักษณะของสิ่งที่รับรู้ ซึ่งประกอบไป
ด้วย 
  ด้านคุณลักษณะทางกายภาพ 6 ด้าน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากทุกระดับ (x̄  = 4.41, SD = 0.42)  ส่วนระดับที่มี
ค่าสูงสุดล าดับแรก ได้แก่  ด้านส่งเสริมการมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน
ในห้องเรียน ( x̄  = 4.53, SD = 0.57) รองลงมาด้านส่งเสริมสุขภาพ
ที่ดีให้แก่นัศึกษาในห้องเรียนให้มีความสว่างน่าเรียน  ( x̄  = 4.45, 
SD = 0.59) ด้านส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและมีระเบียบ ( x̄   = 
4.40, SD = 0.56) ด้านการส่งเสริมการสร้างเจตคติที่ดีโดยให้มีเมตา
ช่วยเหลือกัน ( x̄  = 4.39, SD = 0.58) และล าดับสุดท้าย ด้านการ
ส่งเสริมกิจกรรมประกอบการสอนในห้องเรียน  ( x̄   = 4.30, SD = 
0.64) 
 ด้านทัศนคติ 5 ด้าน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมีค่าสูงสุดทุก
ระดับ ( x̄   = 4.55, S = 0.39) ส่วนระดับที่มีค่าสูงสุดล าดับแรก 
ได้แก่  ด้านที่ต้องมีความเอาใจใส่ในการเรียน (  x̄   = 4.64, S = 
0.50) ด้านที่ต้องมีการปรับพฤติกรรมในการเรียน (x̄  = 4.56, S = 
0.54) และด้านทีต่้องเรียนให้จบตามเกรณ์( x̄   = 4.56, S.54 ) ด้าน
ที่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ( x̄  = 4.50, S = 0.63) และ ต้องมีการ
พัฒนาทักษะและความรู้ (x̄  = 4.49, S.59 )ตามล าดับ 
 ด้านประสบการณ์  5 ด้าน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมี
ค่าสูงสุดทุกระดับ ( x̄   = 4.40, S = 0.43 ) ส่วนระดับที่มีค่าสูงสุด
ล าดับแรก ได้แก่  ด้านที่มีระเบียบวินัยเพิ่มขึ้น ( x̄   = 4.56, S = 
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0.54) ด้านที่สามารถน าเนื้อหาวิชาเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน( 
x̄  = 4.46, S = 0.63)ด้านที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เพิ่มขึ้น (x̄  = 4.43, S = 0.61) และด้านที่มีจริยธรรมคุณธรรม
เพิ่มขึ้น ( x̄  = 4.43, S = 0.59) และค่าที่น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านความ
เข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียน (x̄  = 4.42, S = 0.66) เป็นต้น 
   ด้านความต้องการ 5 ด้าน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมี
ค่าสูงสุดทุกระดับ ( x̄  = 4.50, S = 0.40) ส่วนระดับที่มีค่าสูงสุด
ล าดับแรก ได้แก่ ด้านส่งเสริมบุคลิกให้มีความน่าเช่ือถือ  ( x̄  =  
4.59, S = 0.51)  ด้านการพัฒนากริยามารยาทที่ดีงาม ( x̄   = 
4.58, S = 0.60) ด้านที่ต้องการน าความรู้ไปใช้ในการท างาน ( x̄  = 
4.50, S = 0.55)  ด้านการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ( x̄   = 
4.45, S = 0.59 ) และล าดับสุดท้ายได้แก่ ด้ าน ต้องการปรับ
พฤติกรรมให้มีวินัย ( x̄   = 4.38, S = 0.64) 
 ด้านความเครียด  3 ด้าน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมี
ค่าสูงสุดทุกระดับ ( x̄  = 4.40, S = 0.43) ส่วนระดับที่มีค่าสูงสุด
ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการบังคับกฎระเบียบในการเข้าเรียน ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมีค่าสูงสุดทุกระดับ ( x̄  = 3.62, S = 
0.96) รองลงมา ด้านเนื้อหาวิชาเรียนเยอะและไม่เข้าใจ ในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยในระดับมีค่าสูงสุดทุกระดับ  ( x̄  = 3.50, S = 0.98)  
ล าดับสุดท้ายได้แก่ ด้านการคิดวิเคราะห์ในเนื้อหาวิชาเรียน ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมีค่าสูงสุดทุกระดับ ( x̄   = 3.32, S = 
1.19) เป็นต้น 
   ด้านเวลา 5 ด้าน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมีค่าสูงสุดทุก
ระดับ ( x̄  = 4.42, S = 0.43 )ส่วนระดับที่มีค่าสูงสุดล าดับแรก 
ได้แก่ ด้านต้องมีการแบ่งเวลาในการเรียนและการวางแผนการเรียน
ให้ประสบความส าเร็จ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมีค่าสูงสุดทุก
ระดับ ( x̄  = 4.46, S = 0.63 ) ด้านการวางแผนการเดินทางมา
เรียนให้ดีขึ้น ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมีค่าสูงสุดทุกระดับ ( x̄   
= 4.59, S = 0.56) ด้านการปรับพฤติกรรมในการตื่นนอนในการมา
เรียน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมีค่าสูงสุดทุกระดับ ( x̄  = 4.23, 
S = 0.71) ด้านเวลาที่มีความยืดหยุ่นในการเรียน ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมีค่าสูงสุดทุกระดับ ( x̄   = 4.23, S = 0.71) ด้าน
การเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกท าให้มาเรียนไม่ทัน เช่น ฝนตก  
รถติด รถเสีย ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมีค่าสูงสุดทุกระดับ ( x̄   
= 3.85, S = 0.90) 
 ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ  พบว่า  นักศึกษาปริญญาตรีในรายวิชา
การพัฒนาบุคลิกภาพเทอม1/2562 ก่อนเรียนวิชาบุคลิกภาพ
นักศึกษามีพฤติกรรมค่อนข้างขาดวินัยในการบริหารจัดการด้านเวลา
เรียน รวมถึงการปรับตัวในการเรียนและการกล้าแสดงออก ซึ่งจาก
การศึกษาพฤติกรรมตั้งแต่เริ่มเรียนวันแรกช่วงก่อนสอบกลางภาค 
จนถึงช่วงสอบปลายภาคเรียน นักศึกษามีการปรับพฤติกรรมในด้าน
วินัยในการมาเรียนดีขึ้น มีระเบียบวินัยมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
การสร้างวินัยในห้องเรียนและการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาและ
การส่งเสริมด้านบุคลิกภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพการเรียน 
มารยาท และวินัยในการเรียน นอกจากนั้นในรายวิชาบุคลิกภาพ
อาจารย์ผู้สอนมีการปรับเนื้อหาการเรียนให้มีความสอดคล้องกับ

บริบททางสภาพแวดล้อมและสังคม โดยมีการบูรณาการด้านการ
เรียนการสอนให้กับนักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนและสามารถ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมร่วมกัน นอกจากนั้นในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
มีการก าหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการส่งเสริมพฤติกรรมด้าน
แนวทางในการสร้างวินัยและปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาให้มี
บุคลิกภาพและมารยาทที่ดี นอกจากนั้นมีการปรับวิธีการด้านการ
เรียนการสอนในวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อมุ่งเน้นการท ากิจกรรม
ร่วมกันดา้นการเรียนการสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 
5. สรุปและอธิปรายผล   
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับพฤติกรรมในการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับพฤติกรรมใน
การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า  ข้อค้นพบตาม
วัตถุประสงค์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ด้านการปรับพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในภาคเรียนที่ 1 
เทอม  1/2562  พบว่า คุณลักษณะของสิ่งที่รับรู้ ด้านคุณลักษณะ
ทางกายภาพ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมีค่าสูงสุดทุกระดับซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรอัปสร บุบผา [4] เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใจ เลื อ ก ศึ ก ษ า ต่ อ ใน ค ณ ะ เศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ อาจารย์มี
ความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี  อาจารย์มี
คุณภาพและมีการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ให้บริการ
ด้วยความเต็มใจและรวดเร็ว เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกศึกษาคณะ เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าปัจจัย 
คุณลักษณะของสิ่งที่รับรู้  ด้านทัศนคติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สมถวิล วิจิตรวรรณา และคณะ [5] เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้น
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรูปแบบของการ บูรณาการเชิงเนื้อหา เป็น
การใช้รูปแบบการสอนที่ยังคงเนื้อหาทฤษฎี แต่เติมเต็มวิธีการสอน
ด้วยการเสริมสื่อสมัยใหม่ที่รายล้อมเด็กรุ่นใหม่อยู่ ในปัจจุบัน ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้ควรจะมีองค์ประกอบหลัก เช่น สาระวิชา ผู้สอน สื่อ
และอุปกรณ์  รูปแบบวิธีสอน บรรยากาศแวดล้อมและผู้ เรียน  
รวมถึงการหยิบยกปัญหา และเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันเข้ามา
สอดแทรกและเสริมใส่รายละเอียด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาพ เสียง
และเรื่องราวเป็นสื่อสร้างความรู้สึกร่วม และความเข้าใจในประเด็น
เนื้อหาที่ผู้สอนก าหนดไว้ท าให้เกิดการเรียนรู้ ในหลายมิติ สามารถ
น าพาผู้เรียนเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ได้โดยที่ผู้เรียน ไม่รู้ตัว และยัง
สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้โดยใช้สิ่งรอบตัวที่พวกเขาคุ้นเคย อยู่แล้วให้
เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างรอบด้าน และน าไปสู่การบรรลุ 
มากกว่าวัตถุประสงค์ของการเรียนในรายวิชานั้น ๆ อีกด้วยปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ด้านการปรับพฤติกรรมในการมาเรียน วิชาการ
พัฒนาบุคลิกภาพในภาคเรียนที่ 1 เทอม  1/2562 คุณลักษณะของ
สิ่งที่รับรู้  ด้านประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพันธ์ 
เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข [6] เกี่ยวกับความคิดเห็นและ
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พฤติกรรมของผู้เรียน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยยังสะท้อน
ให้ เห็นถึงกระบวนทัศน์ ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ การจัดการเรียนรู้  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ด้านการปรับพฤติกรรมในการมาเรียน วิชาการพัฒนา
บุคลิกภาพในภาคเรียนที่ 1 เทอม  1/2562 คุณลักษณะของสิ่งที่
รับรู้  ด้านความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ ทัศนา แขมมณี [7] เรียน
ส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสมัยใหม่ เป็น
เครื่องมือถ่ายทอดมโนทัศน์ในลักษณะของการถ่ายทอดความรู้ แบบ
ตรง ๆ หรือการแสดงความหมายแบบชัดเจนและเข้าใจได้ทันที เมื่อ
ได้รับชมสื่อ (แบบเดียวกับที่ชมภาพยนตร์หรือโฆษณาทางโทรทัศน์ 
ทั่วไป) ซึ่งต่างจากกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้สื่อเป็นตัวเช่ือม
เข้าสู่มโนทัศน์หรือน าเข้าสู่บทเรียนที่จ าเป็นต้ องใช้วิธีการและ
กระบวนการ ในการเรียนการสอนที่ซับซ้อนมากกว่าการเรียนรูข้้อมูล
หรือข้อเท็จจริง โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนได้พัฒนาทักษะในการ
สอนและผู้เรียนได้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายและซับซ้อน
ขึ้น คุณลักษณะของสิ่งที่รับรู้  ด้านด้านความเครียดซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของเนาวนิตย์ สงคราม [8] ในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(constructivism)  ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย น  มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต่ อ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียน สามารถน า
ประสบการณ์จากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นมาประมวลและ ตกผลึก
ความรู้จนสามารถสร้างความรู้ใหม่ขึ้นได้ ดังนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้อง
เลือกเฟ้น การวางแผนและแนะน าวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากสื่อ เพื่อเช่ือมโยงกับสาระความรู้ที่ผู้เรียน ควรได้รับไปสู่การ
สังเคราะห์ความรู้เพื่อน าไปใช้กับความรู้ใหม่ รวมทั้งการน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ คุณลักษณะของสิ่งที่รับรู้  ด้านด้านเวลา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย และเอมิกา 
ศุขโต [9] เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง คือ พฤติกรรมการเรียน 
(p-value=0.031) สมรรถนะในการเรียน (p-value=0.000) 
สมรรถนะในการสอบ (p-value=0.000) ความกังวลในการสอบ (p-
value=0.001) และทัศนคติต่อคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
(p-value=0.018) 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

6.1.1 ควรหาแนวทางในการปรับพฤติกรรมในการเรียนและหา
แนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษามีวินัยในการปรับตัวในห้องเรียน 

6.1.2 ควรสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยให้อาจารย์
ผู้สอนมีบทบาทในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

6.1.3 ควรสร้างวินั ย ในตนเองในการเรียน โดยการปรับ
พฤติกรรมและการควบคุมตนเองให้มีวินัยอย่างต่อเนื่อง 

6.1.4 ควรสร้างความตระหนักในการสร้างศักยภาพในการเรียน
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

6.1.5 ควรสอดแทรกกิจกรรมในการเรียนและเปิดโอกาสให้
นักศึกษามีความคิดริเริ่มท ากิจกรรมในรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 

6.1.6 ควรสนับสนุนด้านการคิดและตัดสินใจการแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล โดยเปิดโอกาสให้มีร่วมกับการสร้างข้อตกลงในการเรียน
การสอน. 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

6.2.1 ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการสร้างวินัยในตนเองด้านวินัยทาง
สังคม และขอความร่วมมือกับในการเรียนให้สัมฤทธ์ิผล 

6.2.3 ศึกษารูปแบบการควบคุมพฤติกรรมของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีด้านการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

6.3.4 การจูงใจด้านการปรับพฤติกรรมการเรียนการแบบบูรณา
การทางวินัยในการเรียนอย่างมีแบบแผน 

6.3.5 ศึกษาการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศกึษาในระดับปริญญาตรี 

6.3.6 ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมวินัยในการปรับตัวด้านการ
เรียนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
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และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จังหวดัชัยนาท 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตในจังหวัดชัยนาท และ 2) เพื่อศึกษาวิธีการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตในจังหวัดชัยนาท งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากเอกสารของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวกับการส่งเสริมนาแปลง
ใหญ่พื้นที่น าร่องในจังหวัดชัยนาท และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 12 คน  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมสง่เสรมิการเกษตรและ
ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อวิเคราะห์ ข้อมูล 
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตรมี 3 แนวทางหลักคือ การรวมคนในรูปแบบกลุ่ม การรวมพื้นที่
ในรูปนาแปลงใหญ่ และการรวมสินค้าเพื่อการจ าหน่าย ส่วนวิธีการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตรมีการด าเนินการหลักคือ 
การส่งเสริมแบบกลุ่ม โดยการให้ความรู้รวมถึงกรมส่งเสริมการเกษตรมีการสนับสนุนชาวนาในรูปแบบอ่ืน ๆ ส่งผลให้ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ
นาแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ค าส าคัญ:  ส่งเสริมการเกษตร, นาแปลงใหญ่, กรมส่งเสริมการเกษตร  
 

     Abstract 

The objectives of this research were 1) to study approaches promoting large-scale rice faming of Department of 
Agricultural Extension in order to reduce production costs and increase production efficiency in Chai Nat province. 2) to 
study methods promoting large-scale rice farming of Department of Agricultural Extension in order to reduce production 
costs and increase production efficiency in Chai Nat province. This research was a qualitative research. Qualitative data 
was collected by studying documents regarding the promotion of large-scale rice farming in Chai Nat province of 
Department of Agricultural Extension (DOAE) and conducting in-depth-interviews with 12 key informants were comprised 
of DOAE officers and farmers who participating in large-scale rice faming project. The research tools utilized was semi-
structured interview guideline. Content analysis was used for to analyzing data. The research showed that there were 3 
main approaches which DOAE used to promote large-scale rice framing; formation people as a group, integration of 
large plots and integration of products for distribution. As a result, farmers who participating in large-scale rice faming 
project could reduce production costs and increase production efficiency. 
Keywords : Promote agriculture,  large-scale of rice framing, Department of Agricultural Extension 

 
 

1. บทน า 
 ข้าว คือ เศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เมื่อภาครัฐส่งเสริมให้
ชาวนาปลูกข้าวเพื่อการค้า  ท าให้แนวคิดหลักของการปลูกข้าวเพื่อ
การบริโภคที่ยึดถือมานานเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้วิธีการปลูกข้าวที่
เคยอยู่ร่วมได้กับธรรมชาติจ าเป็นตอ้งปรับเปลีย่นไปเป็นการพยายาม

เอาชนะธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนการท านานี้  ส่งผล
กระทบกับชาวนา ประภาส ปิ่นตบแต่ง [1] กล่าวไว้ว่า ชาวนาไทย
ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตสูง (ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่า
สารเคมี ค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตร และค่าจ้างแรงงาน
ด้านการเกษตร) ประสิทธิภาพการผลิตต่อไร่ลดน้อยลงเนื่องจาก
คุณภาพดินเสื่อม ราคาขายข้าวไม่แน่นอน ตลอดจนปัญหาโครงสร้าง
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พื้นฐานของการผลิตข้าวที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ชาวนาส่วนใหญ่มี
พื้นที่ถือครองท าการเกษตรขนาดเล็ก หรือเป็นรูปแบบเกษตรกรราย
ย่อย และระบบการผลิตที่มีลักษณะต่างคนต่างท า การขาดอ านาจ
การต่อรองตลอดกระบวนการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุ ปทาน      
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ยังเข้าไม่ถึงชาวนา ปัญหา
ภัยธรรมชาติทั้งเรื่องการขาดแคลนน้ า นาล่มเนื่องจากน้ าท่วมที่นา 
ท าให้รายได้จากการปลูกข้าวของชาวนาไม่มั่นคง น ามาซึ่งปัญหา
หนี้สินที่เพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชาวนาในท่ีสุด  
 แนวทางการส่งเสริมการเกษตรของกรมส่ งเสริม
การเกษตรเน้นการรวมกลุม่ และมีวิธีการส่งเสริมคือ การท างาน การ
ส่งเสริมแบบรายบุคคล  การส่งเสริมแบบกลุ่ม การส่งเสริมแบบ
มวลชน การส่งเสริมแบบผ่านผู้น า  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกรม
ส่งเสริมการเกษตรได้น าแนวทางการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ 
(MRCF System) มาด าเนินการส่งเสริมนาแปลงใหญ่บนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับ 
เริ่มจากการจัดท าข้อมูลแผนที่  (Mapping)  เพื่อสร้างความเข้าใจ
ข้อมูลทั้งมิติของ “คน-พื้นท่ี-สินค้า ” ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อค้นหาพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการ และแนวทางการ
พัฒนาด้านการเกษตร  
 กรมส่งเสริมการเกษตรน าแนวทางการส่งเสริมใหม่เข้า
มาใช้เพื่อส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบที่เรียกว่า การแบบเกษตร
แปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร 
 การท านาก็เป็นเป้าหมายในการส่งเสริมให้ท าในรูปแบบ
แปลงใหญ่ด้วยเหมือนกัน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมาย
หลัก คือ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มจ านวนการผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น 
เนื่องจากผู้วิจัยเป็นชาวนา จึงมีความสนใจศึกษาการส่งเสริมนา
แปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต
ข้าวลงร้อยละ 20 และการเพิ่มผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ให้สูงขึ้น โดย
สนใจศึกษาแนวทาง และวิธีการส่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตร
ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในจังหวัดชัยนาท 
 2.2 เพื่อศึกษาวิธีการส่งเสริมนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตในจังหวัดชัยนาท 
  
3. สมมุติฐานของการวิจัย 
 การส่งเสริมนาแปลงใหญ่ด้วยแนวทางและวิธีการส่งเสริมการท า
นาของกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับชาวนาอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 
 
 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการส่งเสริมนาแปลงของกรมสง่เสรมิการเกษตรเพื่อ
ลดต้นทุนและเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตจั งหวัด ชัยนาท มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

4.1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบด้วย 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ คือ 1 ชาวนาที่
เข้าร่วมการส่งเสริมนาแปลงใหญ่จังหวัดชัยนาท 9 คน กลุ่มที่ 2 
เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร (เกษตรอ าเภอ) 3 คน รวม 12 คน 
 4.2 ขอบเขตเนื้อหา 

การวิจัยนี้เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมนาแปลงใหญ่เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต อย่างไรก็ตามการศึกษานี้จะศึกษาเฉพาะกรมส่งเสริม
การเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมนาแปลงใหญ่เท่าน้ัน 

โดยจะศึกษาแนวทางที่กรมส่งเสริมการเกษตรน ามาใช้ในการลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และวิธีการที่กรมส่งเสริม
การเกษตรน ามาใช้ เพื่อการส่งเสริมนาแปลงใหญ่อันส่ งผลให้
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนในการผลิตข้าวและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้สูงข้ึน 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริม
การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวให้สูงขึ้น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยโดยใช้การศึกษาจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวทางและวิธีการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของ
กรมส่งเสริมการเกษตรที่ด าเนินงานในพื้นที่น าร้องทั้ง 3 แปลง และ
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 12 คน 
 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
 ศึกษาวิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฏีที่ เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการเกษตร นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นโยบายการของกรมส่งเสริมการเกษตร คู่มือการส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ รายงานการประชุมการส่งเสริมนาแปลงใหญ่จังหวัด
ชัยนาท  
 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 
 ในส่วนของการศึกษาจากเอกสารผู้วิจัยใช้การก าหนดประเด็นไว้
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เนื้อหาจากการอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
แบบปลายเปิด โดยผู้วิจัยก าหนดค าถามจากการอ่านเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับแนวทางและวิธีการส่งเสริมการเกษตร และให้
ผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาความสอดคล้องของค าถามกับวัตถุประสงค์
การวิจัย  
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ในส่วนของการศึกษาเอกสารใช้การติดต่อกับกรมส่งเสริม
การเกษตรเพื่อขอข้อมูล เอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับแนวทางและ
วิธีการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิง ผู้วิจัยใช้
วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยยึดจุดมุ่งหมายของ
การวิจัยเป็นหลัก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้   
 กลุ่มที่ 1  จ านวน 9 คนได้แก่ ชาวนาที่เข้าร่วมการส่งเสริมนา
แปลงใหญ่เพื่อการลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดชัยนาทจากแปลง
น าร่อง 3 แปลง แปลงละ 3 คน จ านวน 9 คน โดยมีคุณสมบัติใน
การคัดเลือกชาวนาดังนี้ 1) มีฐานข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกรถูกต้อง  
2) ประสบความส าเร็จในการลดต้นทุนการผลิตข้าวจากการท าบัญชี 
 กลุ่มที่ 2 จ านวน 3 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
(เกษตรอ าเภอ) 3 คน จาก 3 แปลง ได้แก่ 1. นางลมูล จันทร์วงค์
เกษตรอ าเภอสรรคบุรี 2. นายชัด ข าเอี่ยมเกษตรอ าเภอเมือง 3. 
นายมาโนช เทียนขาวเกษตรอ าเภอมโนรมย์ เมื่อได้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
แล้วผู้วิจัยได้นัดหมายล่วงหน้าเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึกในลงพื้นที่ 
โดยในขณะที่สัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้การจดบันทึก อัดเสียง ภายหลังเมื่อ
เสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ผู้วิจัยน ามาถอดเทป เพื่อน าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์ต่อไป  
 
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้
วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยจ าแนกหมวดหมู่ และ
จัดระบบข้อมูลตามประเด็น และวิเคราะห์  ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล ใช้การตรวจสอบโดยการน าข้อมูลไปให้ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นผู้วิจัยจึงน าเสนอข้อมูลด้วยการ
พรรณนา และสร้างข้อสรุปตามกรอบแนวคิดที่ เกี่ยวข้องเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 
 
6. ผลการวิจัย  
 จากการศึกษาจากเอกสารพบว่าแนวทางการส่งเสริมนาแปลง
ใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต จังหวัดชัยนาท พบว่า มีแนวทางการส่งเสริมที่ชัดเจน 3 
ด้าน คือ 1. การรวมคน 2. รวมพื้นที่ 3.รวมสินค้า ซึ่งแตกต่างไปจาก
แนวทางเดิมที่ส่งเสริมเป็นการเฉพาะไม่ไดส้่งเสริมให้รวมกลุม่ รวมทั้ง
การรวมที่นาแปลงเล็ก ๆ ให้เป็นแปลงใหญ่ โดยกรรมสิทธิ์ท่ีดินยังคง
เป็นของชาวนา เป็นการรวมชาวนาให้เป็นองค์กรหรือกลุ่ม และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวนาในการบริหารจัดการทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างชาวนากับภาครัฐ และระหว่างชาวนาด้วยกัน  โดยมี
รายละเอียดแนวทางการส่งเสริมทั้ง 3 แนวทาง ดังนี ้
 1. การรวมคน คือ การรวมกลุ่มชาวนาที่สมัครใจ ซึ่งชักชวน
โดยผู้น าชุมชนหรือโดยชาวนาด้วยกันเอง อย่างน้อย 30 คนขึ้นไป 
การรวมกลุ่มชาวนาที่สมัครใจช่วยในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
ได้ในระดับหนึ่ง การสร้างการรับรู้ถึงปัญหาต้นทุนท่ีสูงขึ้น การมีส่วน
ร่วมของชุมชน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผนการเพาะปลูก ร่วมกัน
ท าปุ๋ย ท ายาฆ่าแมลง ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อ และมีการ
บริหารจัดการท านา  ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ลดปุ๋ย ลดยาฆ่าแมลง ลด

การใช้แรงงาน ปลูกพืชหลังนาหรือไม่เผาตอซัง มีการพักดินและการ
จัดการน้ าร่วมกันตลอดฤดูการเพาะปลูก   
 2. การรวมพื้นที่ คือ การรวมที่นาแปลงเล็กๆ ของชาวนาแต่
ละคนที่เข้าร่วมโครงการอยู่ ที่ในบริเวณใกล้เคียงกัน โดยมีที่นา 300 
ไร่ขึ้นไป ในการรวมพื้นที่สามารถแยกออกได้ 3 ประเด็นคือ 1.การ
จัดท าข้อมูลพื้นฐานของชาวนา โดยการจัดท าข้อมูลรายแปลงและ
ข้อมูลครัวเรือนตามบัตรประชาชน ลักษณะการประกอบอาชีพ การ
ถือครองที่ดินและรายได้ครัวเรือนต่อปี  2. การจัดท าแผนท่ีนาแปลง
ใหญ่/นาแปลงย่อยโดยการจัดท าข้อมูลขอบเขตพื้นที่นาแปลงใหญ่ 
แผนที่นาแปลงย่อย ความเหมาะสมของชุดดิน ความเหมาะสมกับ
การท านาปลูกข้าว  3. การวางแผนการส่งน้ าเพื่อท านาในนาแปลง
ใหญ่ 
 3. การรวมสินค้า เป็นการรวมกันปลูกข้าวด้วยการลด ต้นทนุ
หรือควบคุมปัจจัยการผลิต ลดเมล็ดพันธุ์ ลดปุ๋ย ลดยาค่าแมลง ลด
การใช้แรงงาน 
 ในส่วนของวิธีการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ ของกรมส่งเสริม
การเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จังหวัด
ชัยนาท จากการศึกษาจากเอกสารพบว่า มีวิธีการส่งเสริมดังนี้  
 วิธีการส่งเสริมใช้การส่งเสริมแบบกลุ่ม เป็นส าคัญ โดยมีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี คือการพาไปศึกษาดูงาน การจัดงานวัน Field 
day ชาวนาที่ไปร่วมงานจะได้รับความรู้จากฐานต่างๆที่ทางกรม
ส่งเสริมและหน่อยงานภายใต้สังกัดของกรมส่งเสริมจัดไว้สามารถ
ซักถามข้อสงสัยเรียนรู้วิธีการในฐานที่ตัวเองสนใจได้ด้วยตัวเอง และ
การน ากลุ่มชาวนาไปศึกษาแปลงสาธิตที่โรงเรียนชาวนา ในจังหวัด
ชัยนาท 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นเกษตร
อ าเภอทั้ง 3 แปลง พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวถึงการรวมกลุ่ม
ชาวนาตามแนวทางทางการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ว่า การรวมกลุ่ม
ชาวนาไม่เป็นเรื่องยากมากนัก ทั้งนี้เพราะเดิมทีชาวนามีการรวมกลุม่
เพื่อผลิตพันธุ์ข้าวเพราะต้องการแก้ไขปัญหาข้าววัชพืชที่เกิดขึ้น
เพราะเป็นปัญหาส าคัญที่ชาวนาเผชิญอยู่ และได้มีการจัดตัง้เป็นศนูย์
ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน เมื่อมีนโยบายนาแปลงใหญ่ลงมาให้
ด าเนินการ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพียงประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชาวนา
รวมกลุ่มกันผ่านกลุ่มที่มีอยู่เดิมแล้วซึ่งกล่าวได้ว่า ชาวนาในพื้นที่น า
ร่องนี้มีความพร้อมในเรื่องกลุ่มอยู่แล้วในระดับหนึ่ง เมื่อรวมคนได้
แล้วก็ถึงการรวมที่นา เง่ือนไขคือต้องอยู่ไม่ไกลกันหมายถึงอยู่ใน
บริเวณเดียวกันอาจจะไม่ต้องถึงกับมีคันนาติดกันก็ได้เพื่อจะง่ายใน
การท าแผนที่รายแปลงและแปลงใหญ่ และการจัดการน้ าตลอดฤดู
การปลูกข้าว รวมถึงการก าหนดเพาะปลูก พันธุ์ข้าว เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า ส่วนมากจะปลูกข้าวหอมปทุมธานี 1 เพราะ
โรงสีเขาต้องการมาก และได้ผลผลิตต่อไร่สูง ราคาก็สูง ยิ่งถ้าเราท า
ให้ข้าวสะอาดไม่มีหญ้า ไม่มีข้าวดีด จะยิ่งได้ราคา อีกด้วย  
 รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นชาวนาร่วม
โครงการในเรื่องการรวมกลุ่ม ส่วนใหญ่กล่าวว่า ชาวนาไม่เข้าใจใน
ประโยชน์ เหตุผล และวิธีการในการรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญเล่าว่า  “ก่อนหน้าตอนเริ่มโครงการทางเกษตรบังคับให้
ชาวนาเข้ามาต้องรวมกลุ่ม คนก็ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไร ก็มาประชุม
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บ่อย พอประชุมบ่อยปุ๊บชาวนาชักเริ่มถามว่าท านาแปลงใหญ่แล้วได้
อะไร” รวมทั้งผู้ให้ข้อมูลส าคัญเล่าว่า “ในระยะเริ่มต้นชาวนาไม่ค่อย
มีใครอยากเข้ามาร่วม เนื่องจากมีการประชุมบ่อย พวกเราก็ไม่ค่อย
ว่างกัน ต้องออกไปรับจ้างชาวนาก็ต้องไปทุกวัน ได้วันละ 300 บาท 
ถ้าไม่ไปชาวนาก็ไม่มีรายได้ต้องมานั่งประชุมก็ชาวนาก็ไม่ได้เงิน” 
 อย่างไรก็ตามภายหลังได้ เข้าร่วมโครงการและท าตามที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรให้ความรู้ มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาท าให้แสดง และ
สามารถน ามาไปใช้ได้จริงๆ ตลอดจนได้ความรู้ในการท าเมล็ดพันธุ์
ข้าว มีความรู้เรื่องการปลูกถั่วหลังท านา ได้รู้เรื่องประโยชน์จากการ
ไม่เผาฟาง การพักดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เรื่องลดการใช้
ยาฆ่าแมลง และผลิตยา ผลิตฮอร์โมนใช้เองจากพืชสมุนไพร ยาเส้น 
ต้นกล้วย และไข่ไก่   
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเล่าว่าเมื่อกรมส่งเสริมการเกษตรพาเรียนรู้ พา
ท าจริง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเริ่มเชื่อมั่นในโครงการมากขึ้น และเมื่อหมด
ฤดูการปลูกข้าว มาวิเคราะห์ต้นทุนพบว่ามีต้นทุนที่ต่ าลง ลดลงได้
จริงๆ ส่วนใหญ่ลดได้จากการได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี และใช้เมล็ด
พันธุ์ที่จ านวนน้อยลง คือ 8-10 กก.ต่อไร่  จากเดิมที่เคยใช้วิธีการ
หว่านน้ าตมใช้เมล็ดพันธุ์ถึง 25-30 กก.ต่อไร่ ตลอดจนกรมส่งเสริม
การเกษตรได้น าเครื่องหยอดข้าวมาให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทดลองหยอด 
ในช่วงแรกชาวนาไม่ค่อยสนใจมากนัก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเล่าว่า “เรา
คิดกันว่าชาวนาเราท านาเป็นมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่ต้องให้ใครมา
สอน หลังจากเข้าร่วมแล้วหลายคนเหล่านั้นได้พูดกันใหม่ว่า โลกมัน
เปลี่ยนไปจริงๆเราต้องเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ  ต้องพัฒนาตัวเองกัน
ต่อไป เราจะไม่รวยไปกว่านี้ได้แต่เราก็จะไม่จน เราจะมีเงินใช้จ่าย
และส่งลูกเรียน จากการท านาเราจะไม่เลิกท านาแต่เราจะท านา
อย่างมีความรู้” 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการรวมพื้นที่ และ
การรวมสินค้า กล่าวว่าเมื่อก่อนชาวนาต่างคนต่างท า ตัวใครตัวมัน 
ไม่พึ่งพากัน ไม่แลกเปลี่ยนกันก็มีแต่ถูกเอาเปรียบ แถบยังทะเลาะ
กันเองด้วยซ้ า ซื้อปุ๋ย ซื้อยา ซื้อเมล็ดพันธุ์ก็แพง จ้างรถด า รถตี
เตรียมดินก็แพง พอรวมกันเป็นแปลงใหญ่แล้ว ก็ไปต่อรองราคาเวลา
ซื้อปัจจัยการผลิตข้างต้นได้ ประหยัดไปได้มาก ค่างจ้างต่อไร่ก็ถูกลง
เพราะจ านวนนาเราเยอะไปต่อรองค่าจ้างได้ เมื่อเราปลูกข้าวพันธุ์
เดียวกัน เก็บเกี่ยวใกล้ๆกันทางเกษตรก็ไปติดต่อกับโรงสีที่ต้องการ
ข้าวหอมปทุมธานี 1 ชาวนาเราก็จะขายได้ราคาสูงขึ้นอีกหน่อย
เพราะมีปริมาณมากตามที่โรงสีเขาต้องการ พอเข้าร่วมโครงการแล้ว
เลยเข้าใจว่าจริงๆสิ่งที่ชาวนาเราต้องปรับอย่างแรกคือ ทัศนคติ 
ความคิดของเราเอง ต่อจากนี้เราจะอยู่คนเดียวคงไม่รอด ถ้าเรา
รวมกันนั่นคือ ทางรอดของชาวนา  
 ในส่วนของวิธีการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ในพื้นท่ีน าร่องข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่ากรมส่งเสริมมุ่งเน้นการส่งเสริม
แบบกลุ่ม  ดังนี้โดยการส่งเสริมแบบแบบกลุ่ม ในเรื่องน าภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ด้วยการน าตาสับปะรดมาหมักท ายาฉีดพ่นไล่เพี้ยหนอนใน
แปลงของชาวนาต้นแบบ หรือการใช้สะเดาหมักการใช้ยาเส้นหมัก 
การท าฮอร์โมนไข่ จุนทรีสังเคราะห์แสง เพื่อเป็นชาวนาต้นแบบให้
คนในกลุ่มเกิดความเช่ือมั่นในการท าตาม การสาธิตการใช้เครื่อง
หยอดข้าวในแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการและเผยแพร่ความรู้ โดยการจัด

งานวัน Field day ที่จัดขึ้นในทุกอ าเภอเพื่อเป็นการสาธิตการใช้
อุปกรณ์ต่างๆและเปิดโอกาสให้ชาวได้เห็นวิธีการหยอดข้าวรวม
รวมถึงการจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ให้ชาวนาได้รับความรู้
ใหม่ๆเช่น ฐานเรียนรู้เครื่องด านา เครื่องหยอดข้าว การท าน้ าหมัก 
เกษตรทฤษฏีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงและกล้าพันธุ์ไม้แจกฟรี
ให้กับชาวนาที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ให้สามารถน าความรู้ที่คิดว่าท าได้
อยู่ เอากลับไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในแปลงนาของตนเองรถ
ด านาเพื่อการลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการไม่เผาตอ
ซังปลูกพืชหลังนา  และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินอีกทั้งการส่งเสริม
แบบมวลชนท าให้ชาวนาที่ความรู้หลากหลายในจุดเดียว ท าให้
ประหยัดงบประมาณและเกิดประสิทธิภาพของการบูรณาการของ
หน่วยงานอีกด้วย 
 
7. อภิปรายผล 
 ในช่วงแรกของการด าเนินโครงการนั้นมีปัญหาอยู่มากเนื่องจาก
ชาวนาขาดการเรียนรู้ ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ เหตุผล 
วิธีการรวมกลุ่ม รวมพื้นที่และรวมสินค้า ท าให้การด าเนินโครงการ
นาแปลงใหญ่ในระยะแรกนั้นชาวนาในพื้นที่น าร่องไม่ได้ให้ความ
สนใจในการเข้าร่วมโครงการด้วยเหตุผลดังกล่าว ในขณะที่การ
รวมกลุ่มนั้น คือ แนวทางการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ที่ส าคัญมากใน
การด าเนินโครงการ สอดคล้องกับงานวิจัยของกรมส่งเสริม
การเกษตร [2] โดยได้กล่าวว่า “การรวมตัวกันของเกษตรกรนับเป็น
แนวทางส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตร เพราะการรวมตัวกัน 
นอกจากจะเป็นการเพิ่มอ านาจต่อรอง ท้ังด้านการซื้อปัจจัยการผลิต
และขายผลผลิตแล้ว ยังน ามาซึ่งความร่วมมือกันของหมู่คณะ ซึ่ง
กลุ่มมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ปัญหา สามารถพึ่งตนเอง
ได้ และน าไปสู่ความเข้มแข็ง เจ้าหน้าที่มีหน้าที่เพิ่มเติมในส่วนท่ีขาด
หรือเสริมให้ ช่วยผสานงาน ในเรื่องต่างในการท านา ที่ปรึกษา และ
อ านวยความสะดวกให้ และมีโรงเรียนชาวนาที่เหมือนเป็นแปลง
ทดลอง ให้ความรู้ สอดแทรกเทคนิคต่างๆเพื่อให้ชาวนาไปถ่ายทอด
กันเองเพื่อขยายวงกว้างออกไปด้วยความเช่ือมันของชาวนาด้วยกัน
เอง จากแปลงท่ีเห็นแล้วว่าท าได้จริง 
 รวมทั้งการไม่ได้รับความสนใจจากชาวนาในระยะแรกมีเหตุผล
หลักอยู่ 2 ประการ คือ 1.การเตรียมความพร้อมให้กับชาวนาก่อน
เข้าร่วมโครงการของเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรจึงท าให้
ชาวนาไม่มีความสนใจในโครงการนาแปลงใหญ่  2. ชาวนาไม่เปิดรับ
สิ่งใหม่ ๆ ท าใหข้าดการเรียนรู้ การท าความเข้าใจ  
 ในส่วนแนวทางการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริม
การเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในพื้นที่น า
ร่อง จังหวัดชัยนาท มีแนวทางที่ชัดเจน 3 ด้าน คือ การรวมกลุ่มคน 
รวมพื้นที่  รวมสินค้า สอดคล้องกับผลการวิจัยของอัจฉรา สุข
สมบูรณ์ [3] และเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา [4] ที่กล่าวถึงความส าคัญ
ของการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างอ านาจต่อรองเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
จัดหาปัจจัยการผลิตและจ าหน่ายผลผลิต รวมทั้งสมาชิกกลุ่มได้มี
โอกาสร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมประสานงาน ช่วยให้การด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เข้า
ร่วมกลุ่มให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
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 เมื่อรวมชาวนา เพื่อรวมที่นา ปลูกข้าวชนิดเดียวกันท าให้ชาวนา
สามารถจัดการท าแผนที่รายแปลงและแปลงใหญ่เพื่อให้สามารถ
จัดการน้ าและวางแผนก าหนดการเพาะปลูกได้ดี รวมกันช้ือปัจจัย
การผลิตที่จ าเป็น เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และแรงงานรับจ้างสอดคล้อง
กับส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ [5] กล่าวว่าเมื่อรวมตัว
แล้ว เกษตรกรสามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาที่ถูกลงเมื่อ
รวมตัวกันแล้วเกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น  
วิธีที่ต่างคนต่างขายเกษตรกรจะไม่มีอ านาจต่อรอง ในท่ีสุดก็ต้องขาย
ข้าวในราคาที่ถูกเป็นธรรมดาอย่างที่เป็นมาในอดีต ตรงกันข้ามถ้า
เกษตรกรรวมตัวกันเรียกร้องราคาที่สูงอย่างมีเหตุผล เกษตรกรจะ
สามารถจ าหน่ายหรือขายข้าวได้ในราคาที่สูงเหมือนๆกัน โดยเฉพาะ
ถ้าเป็นสินค้าเกษตรที่ไม่มีผลกระทบจากราคาตลาดโลก เกษตรกรยิ่ง
สามารถจะก าหนดราคาของตัวเองขึ้นมาได้ในแง่ของการรับ
เทคโนโลยีหรือความรู้จากเจ้าหน้าที่ ถ้าเกษตรกรรวมตัวกันการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
และเกษตรกรสามารถรับการถ่ายทอดได้รวดเร็วกว่าการถ่ายทอด
เป็นรายบุคคล ซึ่งท าได้ช้าและไม่ทั่วถึงและตามหลักของการเรียนรู้
แล้วเกษตรกรจะเรียนรู้จากเพื่อนสมาชิกได้ง่ายกว่าเรียนรู้จาก
บุคคลภายนอก หรือจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มกันจะท าให้
เกษตรกรสามารถขอรับความช่วยเหลือจากรัฐได้ดีกว่าที่จะเรียกร้อง
โดยคนใดคนหนึ่งนอกกลุ่ม เพราะไม่สามารถอ้างว่าเป็นตัวแทนของ
เกษตรกรทั้งหมดได้ 

ในเรื่องวิธีการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตร
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จังหวัดชัยนาทพบว่า 
มุ่งเน้น การส่งเสริมแบบกลุ่ม ดังนี ้

สอดคล้องกับพงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์ [6] กล่าวว่า การส่งเสริม
การเกษตร หมายถึง กระบวนการการพัฒนาความรู้ของเกษตรกร 
จากการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อมุ่งพัฒนาผลผลิตที่เหมาะสมกบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ก่อให้เกิดการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ ท าให้ชีวิตครอบครัวเกษตรกร
อยู่พอดีดินพอดี และมีความสุขอันเป็นผลต่อการพัฒนาชุมชนชนบท
ให้มีความมันคงและมั่งคั่งในที่สุดและสอดคล้องกับคู่มือปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ที่ระบุว่า วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร มี 5 กระบวนการคือ 1.โรงเรียนเกษตรกร 2.เวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.เกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรรุ่มใหม่ 4.ศูนย์
เรียนรู้ชุมชน 5.สื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
 
8. สรุปผลการวิจัย 
 สรุปว่าแนวทางการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริม
การเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จังหวัด
ชัยนาท มี 3 ด้าน คือ การรวมกลุ่มคน เป็นสิ่งส าคัญที่ สุดในการ
ส่งเสริมของจังหวัดชัยนาท รองมาคือการรวมพื้นที่และรวมสินค้า 
นับเป็นแนวทางส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตร เพิ่มอ านาจต่อรอง
ได้มากขึ้น ทั้งด้านการซื้อปัจจัยการผลิตและขายผลผลิตแล้ว ยัง
น ามาซึ่งความร่วมมือระหว่างชาวนาด้วยกัน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการแก้ปัญหาตนเองของชาวนา  โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรใช้วิธีการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ทั้งเป็นแบบกลุ่มและเป็น

แบบรายบุคคล โดยมีโรงเรียนชาวนาที่เหมือนเป็นแปลงทดลอง ให้
ความรู้ สอดแทรกเทคนิคต่างๆเพื่อให้ชาวนาไปถ่ายทอดกันเอง และ
ช่วยขยายวงการเข้าร่วมโครงการ และเพิ่มความเชื่อมั่นของชาวนา
ด้วยกันเอง กล่าวได้ว่าการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริม
การเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ท าให้ชาวนา
ร่วมคิด ร่วมท า วางแผนงาน ด าเนินการและแก้ไขปัญหาในแปลงนา
ของตนเองผ่านแนวทางและวิธีการส่งเสริมดังที่กล่าวมา นอกจาก
สามารถการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้แล้วยังท าให้
ชาวนาสามารถพึ่งตนเองได้ และน าไปสู่ความเข้มแข็งในการท านา
ครั้งต่อไป 
 
9. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อกรมส่งเสริม
การเกษตร ดังนี ้
 ข้อเสนอแนะเชิงหน่วยงาน  
 1. สนับสนุนส่งเสริมให้ชาวนามีการจัดท าบัญชีในการลงทุนท า
นา เพื่อท าใหเ้กิดความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 
 2. งบประมาณยังไม่เพียงพอในการจัดสรร 
 3. ระยะเวลาด าเนินโครงการอาจขาดความต่อเนื่องเมื่อเปลี่ยน
รัฐบาล ควรมีความต่อเนื่องในตัวโครงการที่ชัดเจน 
 4. ควรมีพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีการเปลี่ยน 
แปลงรัฐบาลชุดใหม่ 
 5. ควรมีการส่งเสริมโรงเรียนชาวนาอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็น
เหมือนแปลงทดลองของการท านา รวมทั้ งเป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ดี เพราะมีทั้งการคิด วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบจนมั่นใจ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริม
การเกษตรเพื่อการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจังหวัด
ชัยนาท”  มีข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษา
หน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนาแปลงใหญ่เพื่อจะได้
เข้าใจระบบและกลไกการท างานนาแปลงใหญ่โดยรวมที่มีผลต่อการ
ลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติด้านน้้าและการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้้า 2) เพื่อจัดการเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติด้านน้้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า        
โดยพัฒนาหลักสูตร ศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มผู้ใช้น้้าใน 15 ชุมชนของพื้นที่ลุ่มน้้าปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน ส่วนการ
จัดการเรียนรู้ศึกษาจากกลุ่มผู้ใช้น้้า เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมิน แบบทดสอบ และการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test การวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้การจ้าแนกประเภทการเปรียบเทียบ และการศึกษาความเป็นเหตุและ 
ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาหลักสูตรใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของ ผู้เช่ียวชาญและกลุ่มผู้เรียนได้ร่วมกันก้าหนดหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรการจัดการภัยพิบัตแิละการบรหิารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ปรัชญาและแนวคิด
ของหลักสูตร เกณฑ์ช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้และก้าหนดเวลา
การเรียนรู้ การวัดและการส้าเร็จการเรียนรู้ สถานที่และอุปกรณ์การศึกษา และโครงสร้างหลักสูตร  และ 2) จัดการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดการภัยพิบัติด้านน้้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า มีดังนี้ (1) การเรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์ สื่อแอปพลิเคชัน ภายใต้ช่ือว่า “น้้าและภัย
พิบัติ”ประกอบด้วย ผู้เรียนรู้ที่เป็นผู้น้าและสมาชิกภายในชุมชน 225 คน ระยะเวลาเรียนรู้ 2 เดือน สถานที่เรียนรู้คือ ศาลาอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต้าบล ที่ท้าการของชุมชนและผู้ใหญ่บ้าน ลักษณะของ (2) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องฐานข้อมูลทรัพยากรน้้าของ
ชุมชน (3) การจัดกิจกรรมกลุ่ม ท้ัง 15 ชุมชนจัดท้ากิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ ประเพณีเลี้ยงผีฝาย การสร้างฝายชะลอน้้า การท้าธนาคารน้้าใต้ดิน 
อนุรักษ์คลองภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และการขุดลอกคลองส่งน้้า (4) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้ากันเองทั้ง 15 ชุมชน (5) การประเมินผลการเรียนรู้ จากการทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน พบว่า กลุ่มผู้
เรียนรู้  ทั้ง 15 ชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้มากกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 0.01 และการ
ประเมินศักยภาพการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า พบว่า มีค่าเฉลี่ยของศักยภาพในด้านต่างๆหลังเ รียนรู้สูงกว่าก่อน
เรียนรู้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01  
ค้าส้าคัญ : หลักสูตร, สื่อ, การจัดการเรียนรู้, ภัยพิบัติด้านน้้า, การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
 

Abstract 
This research was a participatory action research. The purposes of this study were to: 1) develop the water-related 

disaster and water resources management curriculum and 2)  manage learning of group members related to water-related 
disaster and water resources management. The curriculum were developed by experts and water users members in the 15 
communities areas of Ping, Wang Yom Nan and Upper Chao Phraya Basin but learning management was conducted from 
water users members. This research used assessment forms, tests and group discussion. The quantitative data were analyzed 
by arithmetic mean, standard deviation and t-test and the qualitative data were analyzed by classification, comparison and 
the study of rationality. The results of the study indicated as follows: 1)  the curriculum development uses participatory 
processes by experts and water users members as follows: (1 ) the development of the curriculum of sustainable water-
related disaster and water resources management consisted of philosophy and concepts of the curriculum, criteria and 
learning standard, curriculum objectives, learner qualifications, learning system and schedule, measurement and learning 
achievement, learning place and equipment, curriculum structure. 2 ) The learning management was follows: (1 ) 225 water 
members using WATER AND DISASTERS’ video media and application for 2 weeks, (2) community water resources database 
workshop training, (3) group activities such as the tradition of raising weir spirits, building dams, building underground 
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water bank and dredging the canal, (4) 15 communities field trip and (5) learning evaluation by using pre-post test was 
found that all 15 community learners had an average scores after learning was higher than before 
learning with statistical significance at the level of confidence 0.01 and the average values of 
potentials, potentials for disaster management and water resources management in various areas after 
learning were higher than before learning with statistical significance at the level of confidence 0.01  
Keywords : Curriculum, Media, Learning management, Water-related disaster, Water resources management 
 
1. บทน้า  
 จากสภาพที่ตั้งของประเทศไทยที่อยู่ในเขตร้อนช้ืนท้าให้มีปริมาณ
ฝนมากพอ ส่งผลให้มีน้้าใช้อย่างพอเพียง ทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค 
ด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม จากการใช้น้้าโดยขาดความ
ตระหนักและการจัดการที่ดีท้าให้ได้รับผลกระทบจากน้้า ในบางพื้นท่ี
หรือบางช่วงเวลาถ้าฝนตกหนักปริมาณน้้ามากเกินไปก็อาจเกิดน้้า
หลากน้้าท่วม และถ้าไม่มีการกักเก็บน้้าไว้ก็อาจขาดแคลนในหน้าแล้ง 
และในเขตชุมชนอาจพบปัญหาน้้าเสีย โดยมีระดับความรุนแรง
แตกต่างกันไปตามลักษณะของพื้นที่ ปริมาณน้้าฝนที่ได้รับ และปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมูลเหตุเบื้องต้นของปัญหาเกิดจากความไม่รู้ ไม่
เข้าใจถึงความส้าคัญของน้้าและการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ซึ่ง
กรมทรัพยากรน้้า [1] ได้กล่าวว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องให้กับภาคประชาชน จ้าเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนรู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปทั้งเนื้อหาและรูปแบบ 
สัจจา บรรจงศิริ และคณะ [2] ได้ศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมชุมชน
และเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความตระหนักและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง พบว่า การให้ผู้เกี่ยวข้องได้
มีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการ และก้าหนด
รูปแบบการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น ได้แก่ การประชุม การศึกษาดู
งาน การเรียนรู้ด้วยกันระหว่างชุมชน การเรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์ และ
การท้ากิจกรรม เป็นรูปแบบที่ท้าให้ผู้เรียนรู้ได้รับสาระองค์ความรู้
ก่อให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบและสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการการกดัเซาะชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น งานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยจึงได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการออกแบบหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติด้านน้้าและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า  ท้าให้หลักสูตรดังกล่าวมีความน่าสนใจ 
ตรงกับความต้องการ และได้รูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนรู้  ท้า
ให้ผู้เรียนรู้ได้รับองค์ความรู้ก่อให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบ 
เห็นความส้าคัญของทรัพยากรน้้า และเข้ามามีส่วนร่วมเกิดการ
รวมตัวกันเป็นกลุ่มและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติด้านน้้าและการบริหาร 

จัดการทรัพยากรน้้า 
2.2 เพื่อจัดการเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ภัยพิบัติด้านน้้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
 

3. สมมุติฐานของการวิจัย  
   คะแนนความรู้หลังเรียนมากกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ 

4. ขอบเขตของการวิจัย  
 4.1 ขอบเขตด้านพื นที่ คือ พื้นที่ 5 ลุ่มน้้า ได้แก่ ปิง วัง ยม 
น่าน และเจ้าพระยาตอนบน 

4.2 ขอบเขตด้านประชากร มี 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และ 2) กลุ่มผู้ใช้น้้าใน 15 ชุมชน ของพื้นที่ลุ่มน้้าปิง วัง ยม น่าน 
และเจ้าพระยาตอนบน 

4.3 ขอบเขตด้านเนื อหา ประกอบด้วย  
4.3.1 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติด้านน ้าและ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ได้แก่ ปรัชญาและแนวคิดของหลักสูตร 
เกณฑ์ช้ีวัดและการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณสมบัติของ  
ผู้มีสิทธิเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้และก้าหนดเวลาการเรียนรู้ การวัด
และการส้าเร็จการเรียนรู้ สถานที่และอุปกรณ์การเรียนรู้ และ
โครงสร้างหลักสูตร 

4.3.2 การจัดการเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการภัยพิบัติด้านน ้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
ได้แก่ การประเมินก่อนการเรียนรู้ และการประเมินหลังการเรียนรู้ 
 

5. วิธีด้าเนินการวิจัย 
5.1 เกณฑ์ในการคัดเลือกพื นที ่

การเลือกพื้นที่คณะผู้วิจัยได้ขอค้าแนะน้าจากเจ้าหน้าที่ของ
กรมทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน  
โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่  ดังนี้ 1) เป็นพื้นที่เคยประสบปัญหา
และมีความรุนแรงของปัญหา 2) มีความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน/
จิตอาสา 3) เป็นพื้นที่ที่มีการด้าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 4) เป็น
พื้นที่ที่มีกลุ่มกลไกการบริหารจัดการที่ชัดเจน 5) เป็นพื้นที่ที่มีการ
ประสานงานกับหน่วยงาน/ภาคีหรือเครือข่ายต่างๆ ได้ และ 6)   
เป็นพื้นที่ท่ีสนใจและให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการวิจัย 

5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ท้าการศึกษา  
ประชากรคือ ประชาชนในพื้นที่ที่ท้าการศึกษา 15 ชุมชน 

กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้น้าและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าใน 15 ชุมชน  ซึ่งท้าการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ท้าการศึกษา 15 ชุมชน   
ชุมชน  จ้านวน (คน) 

1) กลุ่มผูใ้ช้น้้าชุมชนเครือข่ายคลองแมข่่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 15 
2) กลุ่มผู้ใช้น้้าฝายห้วยลานสาง ต.แม่ทอ้ อ.เมือง จ.ตาก 15 
3) กลุ่มผู้ใช้น้า้ฝายน้้าลน้ท่าเสากระโดง ต.นาบอ่ค้า อ.เมอืง  จ.กา้แพงเพชร 15 
4) กลุ่มผู้ใช้น้้าอ่างเก็บน้า้ห้วยกอ้ด ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ      

จ.ล้าปาง 
15 

5) กลุ่มผู้ใช้น้้าบ้านยางอ้อยใต้ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง 15 
6) กลุ่มผู้ใช้น้้าบ้านแม่ระวาน ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 15 
7) กลุ่มผู้ใช้น้้าบ้านดอนเงิน ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 15 
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8) กลุ่มผู้ใช้น้้าอ่างเก็บน้า้ห้วยแม่สินเฉลมิพระเกียรติ ต.นาพูน   
    อ.วังชิ้น จ.แพร ่

15 

9) กลุ่มผู้ใช้น้้า ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 15 
10) กลุ่มผู้ใช้น้้า ต.คอรุม อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ 15 
11) กลุ่มผู้ใช้น้้า หมู่ที่ 4 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ          

จ.พิษณุโลก 
15 

12) กลุ่มผู้ใช้น้้า ต. ล้าประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 15 
13) กลุ่มผู้ใช้น้้าบึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 15 
14) กลุ่มผู้ใช้น้้าบึงสายไหม-บึงระหุ่ง ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง      

จ.นครสวรรค์ 
15 

15) กลุ่มผู้ใช้น้้า ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 15 
รวม 225 

 
5.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน แบบทดสอบ 

และแบบบันทึกข้อมูล โดยมีประเด็นดังนี้ 
5.3.1 เครื่องมือเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม 

ของร่างหลักสูตรฯ แบบประเมินสื่อวีดิทัศน์ และแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
5.3.2 เครื่องมือเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลการสัมมนา

ในประเด็นเรื่องความรู้และความต้องการความรู้ สื่อการเรียนรู้ใน   
การจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชน  

5.4 วิธีด้าเนินการ 
5.4.1 การพัฒนาหลักสูตรฯ สื่อ และรูปแบบการเรียนรู้      

ในการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า จากการ
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ  การลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 7-16 มกราคม 2562 
และ 20-24 มกราคม 2562  และจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (ปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันที่  30 มกราคม 2562        
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น
ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้้า 15 ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง  

5.4.2 การจัดสัมมนาปฐมนิเทศผู้จัดการเรียนรู้และศึกษา    
ดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 
2562 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และบ้านแม่ระวาน ต้าบลยกกระบัตร 
อ้าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทน 15 
ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

5.4.3 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน มีขั้นตอนการด้าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ      
1) จัดปฐมนิเทศผู้จัดการเรียนรู้ โดยการก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย ระยะ 
เวลา สถานที่  และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้  2) การจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย การประเมินผลก่อนเรียน การศึกษาจากสื่อวีดิทัศน์/ 
แอปพลิเคชัน การประชุม การอภิปราย และการศึกษาดูงาน นอกจากนี ้
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้มีการติดตามผลการเรียนรู้เป็นระยะ และ 
3) การประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียน และ การท้ากิจกรรมเสริม  

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา 

โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การ
แปลผลของมัลลิกา บุนนาค [3] ประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ 1.00-
1.80 น้อยที่สุด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปานกลาง 3.41-4.20 
มาก และ 4.21-5.00 มากที่สุด และการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วย Dependent-Samples t-test 

5.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการจ้าแนกและ
จัดกลุ่มข้อมูล และการศึกษาความเป็นเหตุและผล 
 

6. ผลการวิจัย 
6.1 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติด้านน ้าและการ

บริหารจัดการทรัพยากรน ้า ซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนา 3 ขั้น คือ  
ขั้นที่ 1 การพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและ   

การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืน คณะผู้ทรงคุณวุฒิได้
ประชุมพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อจัดเตรียม(ร่าง) หลักสูตรฯ ทั้งนี้ได้น้าผล
จากท่ีประชุมดังกล่าวมาระดมสมอง  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
ภัยพิบัติด้านน้้าและการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าปิง 
วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน ผลจากการพัฒนา (ร่าง) 
หลักสูตรฯ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ  1) ปรัชญาและแนวคิด
ของหลักสูตร 2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
เรียนรู้ 4) ระบบการเรียนรู้และก้าหนดเวลาการเรียนรู้ 5) การวัด
และส้าเร็จการเรียนรู้ 6) สถานที่และอุปกรณ์การเรียนรู้ และ 7) 
โครงสร้างหลักสูตร  

ขั้นที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของ (ร่าง) หลักสูตร   
การจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า การประเมิน
ความเหมาะสมของ (ร่าง) โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้ านสื่อ และด้าน
สังคมศาสตร์ ตรวจสอบความเหมาะสมของ (ร่าง) หลักสูตรฯ และ
ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ ภายในหลักสูตรฯ 
ส้าหรับหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าอย่างยั่งยืนจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากการศึกษาภายใต้
ระบบการศึกษาปกติที่เป็นทางการ คือ 1) ใช้ชุดสื่อวีดิทัศน์ และสื่อ
แอปพลิเคชัน เป็นเครื่องมือหลักของการสร้างกระบวนการ เรียนรู้ 2) เน้น
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และ 3) เน้นการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มของคนท่ีอาศัยในบริเวณใกล้กันโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง หลักสูตร
การจัดการ ภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชน
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 9 หมวดวิชา ประกอบด้วย 1) หมวด วิชา
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  2) หมวดวิชาการจัดการ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 3) หมวดวิชาการจัดการ
ภัยพิบัติด้านทรัพยากรน้้า 4) หมวดวิชาการจัดการทรัพยากรน้้าใน
ชุมชนและป่าชุมชน 5) หมวดวิชาการจัดการทรัพยากรน้้าในครัวเรือน 
และป่าครอบครัว 6) หมวดวิชาการจัดการทรัพยากรน้้าในฟาร์ม     
7) หมวดวิชาการจัดการทรัพยากรน้้าในโรงเรือน 8) หมวดวิชากลุ่ม 
เครือข่าย และท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และ        
9) หมวดวิชากฎหมายทรัพยากรน้้าท่ีควรรู้ส้าหรับประชาชน 

ทั้งนี้ ได้มีการจัดท้าหลักสูตรฯ เป็นคู่มือหลักสูตรฯ คู่มือจัดการ
เรียนรู้หลักสูตรฯ และแนวทางการเรียนรู้หลักสูตรฯ ผลจากการประเมิน
ความเหมาะสมของ (ร่าง)หลักสูตรฯ พบว่า (ร่าง) หลักสูตรการจัดการภัย
พิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมมากที่สุดอยู่ระหว่าง 4.28-4.40 (ตารางที่ 2) โดยน้า (ร่าง) 
หลักสูตรฯ มาปรับปรุ งแก้ ไขและสามารถน้าไปใช้ในการพัฒนา
กระบวนการเรยีนรูก้ารจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
อย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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ตารางที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของ (ร่าง) หลักสูตรฯ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ประเด็น ระดับความเหมาะสม 
Mean S.D. แปลผล 

1) ด้านแนวคิดของหลกัสูตร 4.28 0.52 มากที่สุด 
2) ด้านคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเรียนรู้ 4.40 0.53 มากที่สุด 
3) ด้านระบบการเรียนรู้และ

ก้าหนดเวลาการเรียนรู ้
4.40 0.62 มากที่สุด 

4) ด้านการวัดและการส้าเร็จการเรียนรู ้ 4.33 0.45 มากที่สุด 
5) ด้านสถานที่และอุปกรณ์การเรียนรู้ 4.38 0.61 มากที่สุด 
6) ด้านโครงสร้างหลักสูตร 4.39 0.56 มากที่สุด 

หลังจากนั้นได้น้าสื่อวีดิทัศน์ที่จัดท้าให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลจากการประเมินความเหมาะสมของสื่อวีดิทัศน์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดระหว่าง 4.30-4.50 (ตารางที่ 3) ทั้งนี้จากข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของผู้ทรง คุณวุฒิได้มีข้อเสนอแนะในเรื่อง หมวดวิชา
กฎหมายทรัพยากรน้้าท่ีควรรู้ส้าหรับประชาชนค่อนข้างมีเนื้อหาน้อย
เกินไปส้าหรับกลุ่มผู้ใช้น้้าจึงได้ท้าการผลิตสื่อในหมวดวิชานี้เพิ่มเติม
เพื่อให้มีความเข้มข้นและน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าของชุมชนต่อไป  
ตารางที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของสื่อวีดิทัศน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

ประเด็น ระดับความเหมาะสม 
Mean S.D. แปลผล 

1) เนื้อหาและรูปแบบการน้าเสนอ 4.30 0.45 มากที่สุด 
2) คุณภาพของภาพ 4.43 0.52 มากที่สุด 
3) คุณภาพของเสียง 4.35 0.47 มากที่สุด 
4) การใช้ภาษา 4.42 0.51 มากที่สุด 
5) คุณค่าและประโยชน ์ 4.50 0.53 มากที่สุด 

ขั้นที่  3 การปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
ข้อเสนอแนะมีสาระส้าคัญที่ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 1) ควร
เพิ่มการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องฐานข้อมูลทรัพยากรน้้าของ
ชุมชน 2) ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้้าตามความต้องการของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มได้มีการจัดกิจกรรม

แต่ละกลุ่มได้หารือ/ได้ร่วมกันในกิจกรรม และ 3) ควรเพิ่มการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการทรัพยากรน้้า  

6.2 การจัดการเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ภัยพิบัติด้านน ้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า จากการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนในการจัดการภัยพิบัติและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าของชุมชนทั้ง 15 ชุมชน พบว่า  

6.2.1 การเรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์ สื่อแอปพลิเคชัน ภายใต้  
ช่ือว่า “น ้าและภัยพิบัติ” รวมถึงสื่อจากเอกสารหลักสูตรฯ พบว่า   
มีผู้เรียนรู้ทั้งหมด 225 คน ระยะเวลาในการเรียนรู้ 2 เดือน สถานที่
เรียนรู้ส่วนใหญ่คือ ศาลาอเนกประสงค์ภายในชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล ที่ท้าการของชุมชน และที่ท้าการผู้ใหญ่บ้าน ลักษณะของ
กลุ่มที่จัดเรียนรู้ทั้ง 15 ชุมชน เป็นผู้น้าและสมาชิกภายในชุมชน 

6.2.2 การจัดอบรมเชิงปฏบิัติการ ในเรื่องฐานข้อมูลทรพัยากรน้า้ 
ของชุมชน ทั้ง 15 ชุมชนจัดท้าฐานข้อมูลทรัพยากรน้้าส้าหรับใช้ใน
การบริหารจัดการน้้าของชุมชน 

6.2.3 การจัดกิจกรรมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า ทั้ง 15 ชุมชนจัดท้ากิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ ประเพณีเลี้ยง
ผีฝาย การสร้างฝายชะลอน้้า การท้าธนาคารน้้าใต้ดิน อนุรักษ์คลอง
ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และการขุดลอกคลองส่งน้้า 

6.2.4 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผู้เรียนรู้ได้ไปศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ากันเองทั้ง 15 ชุมชน      

6.2.5 การประเมินผลการเรียนรู้ มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) การ
ประเมินความรู้ก่อนและหลังเรียนรู้ ในภาพรวมพบว่า กลุ่มผู้เรียนทั้ง 
15 ชุมชนมคีะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนรู้ 14.78 คะแนน และคะแนน
เฉลี่ยหลังการเรียนรู้ 21.77 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการ
เรียนรู้มากกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายชุมชนพบว่าทุกชุมชนมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลัง
การเรียนรู้มากกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ดังแสดงในตารางที่ 4   

 

ตารางที่ 4 การประเมินความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ทั้ง 15 ชุมชน 
ชุมชน คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน t-value Sig 

Mean S.D. Mean S.D. 
1) กลุ่มผู้ใช้น้้าชุมชนเครือข่ายคลองแมข่่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 16.20 4.02 21.30 0.48 4.05** 0.00 
2) กลุ่มผู้ใช้น้้าฝายห้วยลานสาง ต.แม่ทอ้ อ.เมือง จ.ตาก 13.60 3.43 23.33 0.81 9.90** 0.00 
3) กลุ่มผู้ใช้น้้าฝายน้้าล้นท่าเสากระโดง ต.นาบ่อค้า อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร 14.40 3.83 19.53 1.72 5.18** 0.00 
4) กลุ่มผู้ใช้น้า้อา่งเก็บน้า้ห้วยกอ้ด ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง 15.40 4.25 20.33 0.81 4.28** 0.00 
5) กลุ่มผู้ใช้น้้าบ้านยางอ้อยใต้ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง 13.53 4.89 20.40 2.77 4.01** 0.00 
6) กลุ่มผู้ใช้น้้าบ้านแม่ระวาน ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 21.20 6.19 25.87 2.29 2.90* 0.01 
7) กลุ่มผู้ใช้น้้าบ้านดอนเงิน ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 19.27 2.52 21.73 1.16 3.81** 0.00 
8) กลุ่มผู้ใช้น้้าอ่างเก็บน้า้ห้วยแม่สินเฉลมิพระเกียรติ ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร ่ 14.33 2.87 18.87 1.24 4.98** 0.00 
9) กลุ่มผู้ใช้น้้า ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 12.40 4.80 23.00 0.65 8.14** 0.00 
10) กลุ่มผู้ใช้น้้า ต.คอรุม อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ 5.73 3.99 20.60 5.23 7.45** 0.00 
11) กลุ่มผู้ใช้น้้า หมู่ที่ 4 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 13.80 3.21 22.00 3.25 9.52** 0.00 
12) กลุ่มผู้ใช้น้้า ต.ล้าประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 12.87 4.65 21.67 3.81 4.82** 0.00 
13) กลุ่มผู้ใช้น้้าบึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 13.60 3.99 20.33 1.98 5.30** 0.00 
14) กลุ่มผู้ใช้น้้าบึงสายไหม-บึงระหุ่ง ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 18.73 3.45 23.60 0.63 5.65** 0.00 
15) กลุ่มผู้ใช้น้้า ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 16.67 3.92 24.13 1.64 8.67** 0.00 

ค่าเฉลี่ยรวม  14.78 4.00 21.77 1.89 8.24** 0.00 
หมายเหตุ: **p<0.01 * p< 0.05 
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7. อภิปรายผล 
7.1 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติด้านน ้าและการ

บริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
จากการประชุมพัฒนาหลักสูตรฯ ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 

และจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา
หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติด้านน้้าและการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน ของ 5 ลุ่ม
น้้า 15 ชุมชน ประกอบด้วยขั้นตอนการพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรการ
จัดการ ภัยพิบัติด้านน้้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ซึ่งมี
ขั้นตอนการพัฒนา 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรฯ 
ประกอบด้วย ปรัชญาและแนวคิดของหลักสูตร เกณฑ์ช้ีวัดและการ
เรียนรู้ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเรียนรู้ 
ระบบการเรียนรู้และก้าหนดเวลาการเรียนรู้ การวัดและการส้าเร็จ
การเรียนรู้ สถานที่และอุปกรณ์การศึกษา และโครงสร้างหลักสูตร 
ขั้นที่ 2 การตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรฯ และขั้นที่ 3 การปรับปรุง 
(ร่าง) หลักสูตรฯ สอดคล้องกับหลักการแนวคิดของดุษฎี พงศ์ศาสตร์
[4];  Taba [5];  Ralph [6];  Herkins [7] กล่าวถึง แนวคิดในการ
สร้างหรือการพัฒนาหลักสูตรต้องค้านึงถึงจุดมุ่งหมาย การก้าหนด
ประสบการณ์ทางการศึกษา การจัดประสบการณ์ทางการศึกษาให้
ผู้เรียน และการประเมินผลของหลักสูตร โดยหลักสูตรที่เหมาะสมใน
การศึกษาครั้งนี้ มีขั้นตอนส้าคัญ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานที่ เกี่ยวข้อง การก้าหนดเป้าประสงค์ส้าคัญและ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2) การก้าหนดมาตรฐานต่างๆ ของ
หลักสูตร 3) การคัดเลือกเนื้อหาสาระและการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 4) การน้าหลักสูตรไปใช้    5) การประเมินผลการใช้หลักสูตร 
และ 6) การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้จากการประเมินความเหมาะสมของ (ร่าง) หลักสูตรฯ   
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งในด้านคุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิเรียนรู้ ด้านระบบการเรียนรู้และการก้าหนดเวลาการ
เรียนรู้ ด้านโครงสร้างหลักสูตร ด้านสถานที่และอุปกรณ์การเรียนรู้ 
ด้านการวัดและการส้าเร็จการเรียนรู้ และด้านแนวคิดของหลักสูตร   
ความเหมาะสมของหลักสูตรฯ นี้อาจช่วยให้เกิดความมุ่งมั่นและ
ต้องการท้าการแก้ปัญหาการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนได้ สอดคล้องกับ กรมวิชาการ [8]  สรุปไว้
ว่า จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นว่า
เมื่อด้าเนินการจัดการไปตามหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนจะบังเกิดผล
อะไรบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่น้าไปสู่เป้าหมายหลักของ
หลักสูตรได้เพียงใด ในด้านระบบการเรียนรู้และก้าหนด เวลาการ
เรียนรู้  มีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ แนวคิดของ 
ธ้ารง บัวศรี [9];  รุจิร์ ภู่สาระ [10]  สรุปว่า การน้าหลักสูตรที่ได้ไป
ใช้ได้ในชีวิต ประจ้าวัน จะเป็นประโยชน์ที่ผู้ เรียนจะได้รับและ
สามารถน้าไปใช้ได้ในชีวิตประจ้าวัน ในด้านการวัดและการส้าเร็จ
การเรียนรู้ มีการวัดผลการส้าเร็จการเรียนรู้โดยกลุ่มผู้เรียนรู้ และ
ด้านสถานที่และอุปกรณ์การศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนรู้วิธีการใช้สื่อและ
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม สอดคล้องกับ วิศนี 
ศิลตระกูล [11]  กล่าวว่า การประเมินผลขึ้นอยู่กับผู้เรียนและการ
น้าไปใช้ประโยชน์ เป็นการสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

กิจกรรมหรือโครงการ เป็นการประเมินเพื่อให้รู้ว่าดีมากกว่าถูก เพื่อ
ดูความสมเหตุสมผล ไม่ใช่การประเมินเพื่อวัดผลที่ได้ แต่เป็นการ
ประเมินคุณค่า ประเมินเพื่อดูความตระหนัก โดยการวิพากษ์วิจารณ์ 
การคิด การท้าและการมีส่วนร่วมผลการเรียนรู้เหล่านี้ 

ส้าหรับการออกแบบสื่อเพื่อจัดการเรียนรู้ เพื่อท้าการบันทึก 
ภาพและบันทึกเสียงลงเป็น ชุดสื่อทางไกลที่เป็นสื่อวิดีทัศน์นั้น ท้าให้
ผู้เรียนรู้สามารถเห็นตัวอย่างการปฏิบัติจากกรณีศึกษาต่างๆ ได้ และ
สามารถน้ามาทดลองท้าตามขั้นตอนที่แสดงไว้ในสื่อวิดีทัศน์ได้ 
สอดคล้องกับ ปริวรรต สมนึก [12] ให้ความเห็นว่า วิธีการสอนแบบ
ใช้สื่อวีดิทัศน์ คือ กระบวนการที่ผู้สอนได้ใช้วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ 
รวมทั้งวิธีการต่างๆ เป็นตัวกลางในการสื่อความหมายใดๆ เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก้าหนดไว้
ด้วยการท้าสิ่งที่ซับซ้อนหรือเป็นนามธรรมเข้าใจยากให้เป็นรูปธรรม
ที่เห็นภาพชัดเจนและเข้าใจง่าย ท้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ
สามารถเรียนรู้ได้ในปริมาณที่มากขึ้น คุณค่าของวิธีสอนโดยการใช้
สื่อ ได้แก่ ช่วยให้คุณภาพการเรียนของผู้เรียนดขีึ้น ผู้เรียนสามารถจ้า
ได้มากและนานขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนเรียนในปริมาณที่มากข้ึนในเวลาที่
ก้าหนดไว้  และช่วยให้ผู้ เรียนมีความสนใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้จากการจัดท้าในรูปแบบของสื่อวีดิทัศน์
พัฒนามาในรูปแบบของสื่อแอปพลิเคชัน และในอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (แฟลชไดร์ฟ) ภายใต้ช่ือ “น ้าและภัยพิบัติ” การออกแบบสื่อ
โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนภายในพื้นที่ที่มี
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เน้นการปฏิบัติได้จริงซึ่งปัจจุบันแอป
พลิเคชันเพื่อการศึกษาก้าลังมีบทบาทและความส้าคัญในการเรียน
การสอนการใช้สื่อสมัยใหม่ (New Media) ในการพัฒนา การเรียนรู้ 
สามารถใช้ประโยชน์  และสร้างคุณค่าทางการเรียนรู้ ได้มาก 
เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ง่ายผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน สอดคล้องกับ ภานุวัฒน์ 
วรพิทย์เบญจา และคณะ [13] กล่าวไว้ว่า แอปพลิเคชันถูกพัฒนามา
ในลักษณะที่สามารถแสดงผลบนระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์
เคลื่อนที่ในแทบทุกระบบมีการออกแบบหน้าจอให้ตัวหนังสือมีขนาด
ใหญ่ มองเห็นได้ชัด สามารถใช้งานได้ง่ายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ท้าให้
เกิดความสะดวกในการเรียนรู้วิชาต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ เคลื่อนที่ 
เนื่องจากอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถพกพาได้ง่ายและมีความสะดวกใน
การใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับ ชนกนารถ บุญ
วัฒนะกุล [14]  กล่าวไว้ว่า การให ้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ผ่านแอปพลิเค
ชันของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ท้าให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง
แหล่งความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว   ไม่จ้ากัดเวลา ประหยัด เพราะ
ส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมี
เทคโนโลยีการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้แบบเสมือนในอินเทอร์เน็ต ท่ีท้า
ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถชมรายละเอียดของแหล่งเรียนรู้เสมือนไป
เยือนสถานท่ีนั้นจริงๆ ท้าให้ได้รับทั้งความรู้ และความเพลิดเพลิน  

จากการประเมินสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักในการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ของชุมชน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบการน้าเสนอด้าน
คุณภาพของภาพ ด้านคุณภาพของเสียง ด้านการใช้ภาษา และด้าน
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คุณค่าและประโยชน์ จากระดับคะแนนความคิดเห็นเบื้องต้น 
สามารถอธิบายถึงสื่อวิดีทัศน์ดังกล่าวมาใช้สามารถช่วยให้ผู้เรียนรู้
เกิดความรู้สึกสนใจกระตุ้นการเรียนรู้จากภาพประกอบ เสียง
บรรยาย และเสียงดนตรี ข้อความภาษาในการบรรยาย ท้าให้ผู้เรียน
สามารถน้าความรู้จากสื่อวีดิทัศน์/แอปพลิเคชันไปใช้ในชุมชน และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เข้ารับการเรียนรู้ได้ 
สอดคล้องกับ สายสมร เฉลยกิตติ  และคณะ , [15]  จากการ
ประเมินผลสื่อการเรียนการสอน พบว่า ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น โดยสื่อการเรียนการสอนมีภาพ เคลื่อนไหว
และเสียงประกอบดึงดูดความสนใจ สนุก สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความใฝ่รู้ สื่อการเรียนการสอนมีการช้ีแจงวัตถุประสงค์และมี
เนื้อหาที่สอดคล้องกัน เรียงล้าดับความยากง่าย ท้าให้เกิดความ
เข้าใจตามล้าดับเนื้อหาสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะผ่านทาง สื่อการ
เรียนการสอนเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

7.2 จัดการเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ   
ภัยพิบัติด้านน ้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

เป็นการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  การ
เรียนรู้ไม่เป็นทางการ เน้นการเรียนรู้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนรู้เข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด วิธีจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่าง
ยั่งยืนได้ รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ การบูรณาการร่วมกันขององค์กร
ภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น และ
ภาคสถาบันการศึกษาในการแก้ปัญหาการจัดการ ภัยพิบัติและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนได้ ผู้เรียนรู้ทั้ง 15 ชุมชนมีผู้
เรียนรู้ทั้งหมด 225 คน เรียนรู้หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืน จากสื่อวีดิทัศน์และ       สื่อ
แอปพลิเคชัน ภายใต้ ช่ือว่า “น ้าและภัยพิบัติ” รวมถึงสื่อจาก
เอกสารหลักสูตรฯ ระยะเวลาในการเรียนรู้ 2 เดือน ส่วนใหญ่
สถานที่เรียนรู้ ได้แก่ ศาลาอเนกประสงค์ภายในชุมชน องค์การ
บริหารส่วนต้าบล ที่ท้าการของชุมชน และที่ท้าการผู้ใหญ่บ้าน 
ลักษณะของกลุ่มที่จัดเรียนรู้ทั้ง 15 ชุมชน เป็นผู้น้าและสมาชิก
ภายในชุมชนเรียนรู้ร่วมกัน มีการทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน และการประชุมสัญจรศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของแต่ละชุมชน และจัดท้า
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ของ Gerlach and Ely [16] เป็นระบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไป ซึ่งมี 10 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การ
ก้าหนดวัตถุประสงค์  (2) การก้าหนดเนื้อหา (3) การก้าหนด
พฤติกรรมเบื้องต้น (4) การก้าหนดกลยุทธ์ของวิธีการจัดการเรียนรู้ 
(5) การจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียน (6) การก้าหนดเวลาเรียน (7) การจัด
สถานที่เรียน (8) การเลือกสรรทรัพยากร (9) การประเมินผล และ 
(10) การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ ยังสอดคล้องกับ วิศนี ศิลตระกูล 
[11] กล่าวถึงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า  
1) ผู้เรียน ในการศึกษานอกระบบไม่มีการก้าหนดอายุเหมือนกับ
การศึกษาในระบบโรงเรียนการเรียนขึ้นอยู่กับความสมัครใจ  ของ
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ ไม่มีการบังคับผู้เรียนทุกเพศทุกวัยและทุกวุ ฒิ

สามารถสมัครเรียนได้ตามความต้องการและความสนใจที่ตนเองมี 
ต่อวิชานั้น 2) ผู้สอนและบุคลากรการศึกษานอกระบบ อาจจะเป็น   
ผู้ที่มีความรู้ความช้านาญและ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่เรียนโดยตรง 
หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จากการประกอบอาชีพของตนเองมาเป็น
วิทยากรและอาสาสมัคร 3) หลักสูตรและเนื้อหาวิชา การศึกษานอก
ระบบยืดหยุ่นได้มาก เนื้อหาสามารถปรับตามท้องถิ่น และความ
สนใจของผู้เรียนเรียนแล้วมุ่งให้น้าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 4) รูปแบบ
การจัด ไม่มีรูปแบบแน่นอน โดยต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้จัด
และผู้รับบริการ 5) การเรียนการสอน โดยวิธีจะมีรูปแบบแตกต่าง
กันไปตามความเหมาะสม อาจเรียนในรูปของกลุ่มlนทนา การสาธิต 
การฝึกอบรม การใช้โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อการศึกษาทางไกล  และ 
6) สถานที่ ตามเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น โดยอาจจัดขึ้นที่
ศาลาอเนกประสงค์ภายในชุมชน วัด องค์การบริหารส่วนต้าบล ศูนย์
การเรียน และบ้านผู้น้าชุมชน 7) ระยะเวลาเรียน ขึ้นอยู่กับชนิดและ
ลักษณะของวิชา รวมทั้งความสนใจของผู้เรียน และ 8) การรับรอง
ความสามารถและคุณวุฒิ การประเมินผลการศึกษาตามอัธยาศัย     
มักประเมินในระยะสั้นๆ ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรที่ ได้มี
ความหมาย เพียงว่าได้ผ่านการเรียน หรือการฝึกอบรมในเรื่องใดมา 

จากการทดสอบความรู้โดยกลุ่มผู้เรียนรู้ใน 15 ชุมชน ด้วย
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนรู้ 14.78 
คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้ 21.77 คะแนน มีค่าเฉลี่ย
หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ทุกชุมชน สอดคล้องกับ สัจจา 
บรรจงศิริ และคณะ [2] การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนรว่มและสรา้งความตระหนักของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย
ในชุมชนในการจัดการภัยพิบัติที่ เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่ ง 
ประกอบด้วย การเรียนรู้จากสื่อ การเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยจัดท้า
แผนและลงมือปฏิบัติตามแผน รวมทั้งการติดตามประเมินผล พบว่า 
ทุกชุมชนที่จัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนรู้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับ รายงาน
วิจัยของ พิณสุดา สิริธรังศรี [17] พบว่า การจัดการศึกษาแบบมี   
ส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนโดยมีวิธีการมีส่วนร่วม 8 ประการ 
ครบถ้วน คือ การร่วมคิด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการ
ทางการศึกษาร่วมวางแผน มีการวางแผนการด้าเนินโครงการตาม
ความต้องการของประชาชน ร่วมตัดสินใจ จัดล้าดับความส้าคัญ 
ของโครงการกิจกรรมที่มีความส้าคัญใกล้เคียงกัน ร่วมด้าเนินการ 
ตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยได้มีการก้าหนด
ผู้รับผิดชอบการแบ่งงานกันท้าตามโครงการย่อยที่ก้าหนดไว้ ร่วม
รับผิดชอบ ด้าเนินการตามที่ก้าหนดตามความรับผิดชอบของ แต่ละ
คน/คณะ ร่วมติดตามและประเมินผล การติดตามโดยคณะท้างาน 
ของโรงเรียนจากภาคประชาชน  หรือชุมชน ร่วมแก้ปัญหา 
คณะท้างาน โครงการฯ และชุมชนได้ร่วมกันแก้ไข ท้าให้ปัญหาและ
อุปสรรคคลี่คลายลง และร่วมชื่นชม การประสบผลส้าเร็จน้าไปสู่
การท้างานร่วมกันอย่างมีความสุขส่งผลต่อการผนึกก้าลังและเกิด
ความยั่งยืน  

กล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรู้หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตาม
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เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ โดยกระบวนการเรียนรู้ จากการประชุม 
การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างชุมชน การเรียนรู้
จากสื่อวีดิทัศน์ สื่อแอปพลิเคชันให้ผู้เรียนรู้ได้เห็นภาพ ได้มีการ
อภิปรายร่วมกัน   มีการออกแบบกิจกรรมร่วมกันที่จะพัฒนาชุมชน
อย่างไร ผู้เรียนรู้พร้อมกับชุมชนร่วมกันท้ากิจกรรม ร่วมกันเป็น
รูปแบบการเรียนรู้  ที่ดี และมีบางชุมชนมีกิจกรรมเกินเป้าหมายที่
ล้วนน้าไปสู่ความส้าเร็จ เชิงคุณภาพของผู้เรียน นอกจากนี้ผู้เรียนรู้มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร 
เช่น ควรมีการสัมมนาผู้จัดการเรียนรู้ให้มีความเข้าใจกระบวนการ
และขั้นตอนการจัดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง โดยอาจจะใช้เวลาในการ
อบรมและสัมมนาเพิ่มขึ้น การประสานงานระหว่างส่วนกลางและ
ศูนย์เรียนรู้ รวมถึงระหว่างชุมชนด้วยกันเอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน คณะผู้วิจัยมีก้าลังใจและมีความมั่นใจว่าดา้เนินการไดถู้กต้อง 
และควรมีหน่วยงานหลัก เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันได้ 
 

8. บทสรุปและการน้าไปใช้  
8.1 หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้า อย่างยั่งยืน ใช้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิดวิธีจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าอย่างยั่งยืนได้  ให้ผู้ เรียนรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักคิด 
วิเคราะห์ เช่ือมโยงอย่างเป็นระบบได้ ให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ 
มั่นใจ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการแก้ปัญหาการจัดการภัย
พิบัติและ    การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืน และส่งเสริม
การเรียนรู้ การบูรณาการร่วมกันขององค์กรภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น และภาคสถาบันการศึกษา
ในการแก้ปัญหา การจัดการภัยพิบัติ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งจากการวิจัยนี้พบว่า มีประสิทธิภาพ
หากชุมชนได้น้าความรู้จากหลักสูตรฯ นี้ไปใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าภายในพื้นท่ีให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
ภายในพื้นที่ของตน ได้แก่ การท้าธนาคารน้้าใต้ดินของกลุ่มผู้ใช้น้้า
ฝายห้วยลานสาง กลุ่มผู้ใช้น้้าฝายน้้าล้นท่าเสากระโดง กลุ่มผู้ใช้น้้า
บ้านแม่ระวาน กลุ่มผู้ใช้น้้าบ้านดอนเงิน องค์การบริหารส่วนต้าบล
คอรุม และกลุ่มผู้ใช้น้้าบึงเสนาท ได้ด้าเนินการจัดท้าธนาคารใต้ดิน
ภายในพื้นที่ของตนเอง ทั้งในรูปแบบการกักเก็บน้้าใต้ดิน และการ
จัดการน้้าเสียในครัวเรือน  

8.2 การจัดท้าสื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ และสื่อแอปพลิเคชัน
กลุ่มผู้ใช้น้้าจะต้องให้ความส้าคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้เรียน
เป็นอันดับแรก ทั้งในเรื่องความพร้อมของผู้เรียนรู้ หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาของสื่อ รูปแบบการน้าเสนอ วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ความ
ยาวของสื่ อ  ความคมชัดของภาพและเสียง ซึ่ งจะส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพของสื่อว่าสามารถสื่อสารและถ่ายทอดเนื้อหาของสื่อไป
ยังกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนรู้ได้ผลมากน้อยเพียงใด จากผลการศึกษา
ความเหมาะสมของสื่อและข้อมูลในเชิงคุณภาพที่ได้จากจ้านวนครั้ง
ในการดูสื่อแอปพลิเคชัน สามารถกล่าวได้ว่าสื่อการเรียนรู้ในเรื่อง
วิชาการจัดการธนาคารน้้าใต้ดิน วิชาน้้าคือชีวิต วิชาแนวคิดบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า วิชาการจัดการฐานข้อมูลและบ้านแม่ระวาน 

และวิชากฎหมายทรัพยากรน้้าที่ควรรู้ส้าหรับประชาชน มีความ
เหมาะสม ในด้านเนื้อหา ภาพ และภาษา ดังนั้น ในการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ หรือส้าหรับถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้้า ควรค้านึงถึง
การเลือกหัวข้อ เรื่อง ภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหา หรือ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

8.3 การประเมินการเรียนรู้ของกลุ่มผู้ใช้น้้าผ่านสื่อแอปพลิเคชัน 
พบว่า การใช้งานผ่านสื่อ แอปพลิเคชันในการเข้าสู่ระบบการเรียน
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากส้าหรับผู้สูงอายุ และเมื่อมีข้อสงสัยก็ไม่
สามารถตอบโต้หรือซักถามประเด็นที่สงสัยได้ทันทีเหมือนการ
ฝึกอบรม เพราะผู้สูงอายุบางท่านไม่มีความสามารถในการใช้สมาร์ท
โฟน อีกทั้ง บางพื้นที่ยังพบปัญหาเรื่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี แต่กลุ่มผู้ใช้น้้ายังให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าถ้ามี
คนรุ่นใหม่ หรือเยาวชนมาสอน และให้ค้าแนะน้าก็สามารถเรียนรู้ได้
ไม่ยาก ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ สื่อแอปพลิเคชันจึง
จ้าเป็นต้องค้านึงถึงปัจจัย พื้นฐานของกลุ่มผู้ใช้น้้า เช่น อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะการใช้งานสมาร์ทโฟน และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส้ารวจสิ่งอ้านวยความสะดวกและความพร้อมของตลาดน้้าประชารัฐสวนบัว จังหวัดนนทบุรี ในการ

รองรับนักท่องเที่ยวคนพิการ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส้ารวจโดยใช้แบบตรวจประเมินมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการ 
ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรมีีครรภ์ ของกรมการท่องเที่ยว โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 3 คนท้าการประเมิน และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลกั
เพิ่มเติมในบางประเด็น 

ผลการวิจัยพบว่าระดับมาตรฐานของตลาดน้้าประชารัฐสวนบัวอยู่ในเกณฑ์ ควรปรับปรุง โดยได้คะแนนเฉลี่ยเพียง 16.83 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 52 คะแนน โดยองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการได้คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่องค์ประกอบด้านการให้บริการ และ
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานท่ี ได้คะแนนรองลงมาตามล้าดับ อย่างไรก็ดีทางตลาดมีนโยบายที่จะพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวก
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคนพิการ ประกอบกับองค์ประกอบที่ได้คะแนนน้อยเป็นองค์ประกอบทางด้านกายภาพเป็นส่วนใหญ่ ท้าให้มีความ
เป็นไปได้ว่าหากตลาดได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณที่เพียงพอแล้วก็จะสามารถจัดหาสิ่งอ้านวยความสะดวกเหล่านี้มาเพื่อรองรับคน
พิการได้  

ดังนั้นทางตลาดจึงควรจัดหางบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ในการพัฒนาตลาดทั้งในด้านกายภาพ และการฝึกอบรมผู้
ที่เกี่ยวข้องให้สามารถรองรับและให้บริการนักท่องเที่ยวคนพิการได้ในอนาคต 
ค้าส้าคัญ : ตลาดน้้า, คนพิการ, แหล่งท่องเที่ยว 

 
Abstract 

The objective of this research was to explore the facilities and availability of the Pracharat Suan Bua Floating 
Market, Nonthaburi Province in supporting disabled tourists. This research is a survey research using the standardized 
assessment of tourist service, for disabled, elderly and families with young children and pregnant women of the 
Department of Tourism, 3 experts evaluating and interviewing key informants in some areas  

The results showed that the standard level of Pracharat Suan Bua Floating Market was in the criteria that should 
be improved with an average score of only 16.83 points out of 52 points. Management components receiving the highest 
average score while the Service components and the Environmental components received less point respectively. 
However, the market has a policy to develop facilities to accommodate disabled tourists and the elements that received 
the least points were the most physical components so it is possible that if the market has received sufficient budget 
support, all facilities will be improved to serve the disabled. 

Therefore, the market should procure budgets from relevant agencies for use in physical market development 
and training related parties to be able to support and serve disabled tourists in the future. 
Keywords: Floating market, Disabled people, tourist attraction 
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บทน้า 
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของนานาประเทศ เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่
สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งยังสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ส้าหรับ
ชุมชนอีกด้วย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นมีการ
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดิน
ทางเข้ามาในไทยเป็นจ้านวนมากถึง 38.27 ล้านคน และนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมีจ้านวน 164.24 ล้านคน 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา [1]) จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่
น่าสนใจอย่างมากส้าหรับนักท่องเที่ยว  

ในปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวไม่ได้จ้ากัดอยู่ในคนบางกลุ่ม
เท่านั้นแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
นักท่องเที่ยวสูงอายุ นักท่องเที่ยวผู้หญิงที่เดินทางคนเดียว และ
นักท่องเที่ยวที่มีข้อจ้ากัดในการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีข้อจ้ากัดในการเดินทางนั้น ข้อมูลจากงานวิจัยของ 
พิทักษ์ ศิริวงศ์ และปัทมอร เส็งแดง [2] แสดงให้เห็นว่าคนพิการมี
ความต้องการเดินทางท่องเที่ยว และมีก้าลังจ่ายส้าหรับการเดินทาง
ท่องเที่ยว ทั้งนี้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้
ความส้าคัญกับเรื่องของการจัดสรรสิ่งอ้านวยความสะดวกให้แก่คน
พิการ โดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามี
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ให้ความส้าคัญกับกลุ่มคนคนพิการ 
เพราะตระหนักว่าคนกลุ่มนี้มีก้าลังในการจับจ่ายและต้องการ
แสวงหาประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นเพียงแค่มีการสร้าง
สิ่งอ้านวยความสะดวกขึ้นมารองรับ อ้านวยความสะดวก ค้านึงถึง
ความปลอดภัย มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวท่ีมีความรู้และ
ทักษะในการให้บริการส้าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ก็จะท้าให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ 
(เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ [3])  

ในประเทศไทยมีประชากรที่เป็นคนพิการประมาณ 2 ล้าน
คน คิดเป็นร้อยละ 3 ของประชากรทั้งประเทศไทย คนกลุ่มนี้อยู่ใน
วัยท้างานเป็นจ้านวน 841,408 คน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์[4])  ซึ่งงานวิจัยของ กัลยา สว่างคง [5] แสดง
ให้เห็นข้อมูลว่าคนพิการที่มีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วย
ตัวเองมี 3 กลุ่มคือ คนพิการทางการเคลื่อนไหว คนพิการทางการได้
ยิน และคนพิการทางการมองเห็น และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่ช่ืน
ชอบของคนกลุ่มนี้ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด ตลาด และ
แหล่งซื้อขายสินค้า 

จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานครมี
แหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการที่
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวประเภทตลาดน้้าท่ีมี
ถึง 7 แห่ง ได้แก่ ตลาดน้้าประชารัฐสวนบัว ตลาดน้้าวัดตะเคียน 
ตลาดน้้าบางคูลัด ตลาดน้้าวัดแสงสิริธรรม ตลาดน้้าวัดโบสถ์บน 
ตลาดน้้าไทรน้อย และตลาดน้้าวัดโตนด แต่ละตลาดก็มีกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว การเข้าถึง และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่แตกต่าง
กันออกไป และหนึ่งในตลาดน้้าที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันนี้ 

คือตลาดน้้าประชารัฐสวนบัว ตั้งอยู่ที่ซอยบางเลน 1 ต้าบลบางเลน 
อ้าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตเมือง มีความ
สะดวกในการเดินทาง ล้อมรอบไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่
ยังคงอุดมสมบูรณ์และยังคงคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่น  อีกทั้ง
ชุมชนยังมีความต้องการให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
และสามารถรองรับนักท่อง เที่ ยวทุกกลุ่ ม  โดย เฉพาะกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวคนพิการซึ่งในปัจจุบันมีจ้านวนเพิ่มมากขึ้น 

การที่แหล่งท่องเที่ยวประเภทตลาดน้้าจะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีสามารถรองรับนักท่องเที่ยวคนพิการได้นั้น จ้าเป็นจะต้อง
มีการบริหารจัดการ และจัดสรรสิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่
จ้าเป็นและเหมาะสมกับคนพิการ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึง
ศักยภาพและความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวคนพิการ ของ
ตลาดน้้าประชารัฐสวนบัว จังหวัดนนทบุรี อันจะน้าไปสู่ข้อเสนอแนะ
และแนวทางในการพัฒนาตลาดให้พร้อมส้าหรับการรองรับ
นักท่องเที่ยวคนพิการต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
เพื่อส้ารวจสิ่งอ้านวยความสะดวก และความพร้อมของ

ของตลาดน้้าประชารัฐสวนบัว จังหวัดนนทบุรี ในการรองรับ
นักท่องเที่ยวคนพิการ  

 
ขอบเขตของการวิจัย  

1.ขอบเขตด้านพื้นที ่– พื้นทีใ่นการท้าวิจัยครั้งนี้ คือ ตลาด
น้้าประชารัฐสวนบัว จังหวัดนนทบุรี  

2. ขอบเขตด้านระยะเวลา – เวลาที่ใช้ในการด้าเนินการ
วิจัย เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนตุลาคม 2562 

 
วัสดุอุปกรณ์การวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ 1) แบบตรวจประเมิน
มาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัว
ที่มีเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์ โดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 2) อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องบันทึกภาพ เครื่อง
บันทึกเสียง สมุดจดบันทึก ปากกา ดินสอ เป็นต้น 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การศึกษาความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับ
นักท่องเที่ยวคนพิการ: กรณีศึกษา ตลาดน้้าประชารัฐสวนบัว จังหวัด
นนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบตรวจ
ประเมินมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ 
ครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์   โดยกรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในแบบประเมินตาราง  ที่ 1 ด้าน
การบริหารจัดการมีคะแนนเต็ม 12 คะแนน แบ่งเป็นระดับมาตรฐาน 
4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม (12 คะแนน) ดี (11 คะแนน) ปานกลาง (10 
คะแนน) ควรปรับปรุง (ไม่เกิน 9 คะแนน) ในแบบประเมินตารางที่ 
2-3 ด้านการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่มี
คะแนนเต็ม 20 คะแนน แบ่งเป็นระดับมาตรฐาน 4 ระดับ คือ ดี
เยี่ยม (19-20 คะแนน) ดี (18-18.5 คะแนน) ปานกลาง (17-17.5 
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คะแนน) ควรปรับปรุง (ไม่เกิน 16.5 คะแนน) และในตารางที่ 4  
เป็นตารางผลรวมของตาราง1-3 มีคะแนนเต็ม 52 คะแนน แบ่งเป็น
ระดับมาตรฐาน 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม (50-52) ดี (47-49.50) ปาน
กลาง (44-46.50) และ ควรปรับปรุง (ไม่เกิน 43.50) ใช้ผู้วิจัย 1 
ท่านและผู้เช่ียวชาญจ้านวน 2 ท่านท้าการประเมินและน้าคะแนน
ประเมินที่ได้มาหาผลรวม นอกจากนี้ยังได้สัมภาษณ์ ประธาน/
ผู้จัดการตลาดน้้าประชารัฐสวนบัวและผู้ค้าในตลาด อันเป็นผู้ให้
ข้อมูลหลักเพิ่มเติมในประเด็นด้านองค์ประกอบด้านการบริหาร
จัดการ การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารและ การ
ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ที่ผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถ
ใช้แบบประเมินเพียงอย่างเดียวในการประเมินได้ 
 
ผลการวิจัย 

จากการประเมินของผู้วิจัย และ ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 2 ท่าน 
โดยใช้แบบประเมินมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการ 
ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์ โดย กรมการ
ท่องเที่ยวและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเกี่ยวข้องในบางประเด็น ผลการวิจัยสามารถสรุปได้
ดังนี ้

 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบด้านการบริหารจดัการ 
 

ผู้วิจัย   ผู้เชี่ยวชาญ 1 ผูเ้ชี่ยวชาญ 2   ผลรวม                                    
1.พันธกจิและขอบเขตของการ    4   4  4   4 
ให้บริการ  
2. การพฒันาทรัพยากรบุคคล   1  1  1   1 
3.การรับฟังและจัดการแก้ไขขอ้รอ้ง- 
เรียนขอ้เสนอแนะของลูกค้า   1  1  1   1 
ผลคะแนนรวม       6 

 
 จากตารางที่ 1 พบวา่ผลคะแนนรวมขององค์ประกอบด้าน
การบริหารจัดการอยู่ที่ 6 คะแนนจากคะแนนเต็ม 12 คะแนน โดย
ด้านที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ด้านพันธกิจและขอบเขตของการให้บริการ 
เนื่องจากมีการระบุพันธกิจของตลาดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน
รายงานของ 18 กองทุน (กองทุนของผู้ร่วมทุนในการสร้างตลาดน้้า
แห่งนี้) ในขณะที่ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการรับฟังและ
จัดการแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของลูกค้าได้คะแนนน้อยท่ีสุด 
เพราะถึงแม้ทางตลาดจะมีนโยบายส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมแต่ก็
เป็นจ้านวนน้อยและอบรมเพียง 16 ช่ัวโมงต่อปีเท่านั้น และในส่วน
ของการรับฟังและจัดการแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของลูกค้า
นั้นทางตลาดยังไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นเพียงการรับฟัง
จากลูกค้าโดยตรงเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบด้านการให้บริการ 
 
   ผู้วิจัย   ผู้เชี่ยวชาญ 1 ผูเ้ชี่ยวชาญ 2   ผลรวม                                    
1. การให้บริการ     3  3  3  3 
2. การให้บริการด้าน     0  1  1  0.67 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    
3.การให้บริการด้านอุปกรณ์    1  1  1  1 
เครื่องอ้านวยความสะดวก  
4.การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล   1  1  1  1 
5.การให้บริการในการเดินทาง    1.5  2.5  2.5  2.16 
ผลคะแนนรวม     7.83 

  
จากตารางที่ 2 พบว่าผลคะแนนรวมขององค์ประกอบด้าน

การให้บริการอยู่ที่ 7.83 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดย
ด้านที่ได้คะแนนสูงสุดคือด้านของการให้บริการ จากการประเมิน
ของผู้วิจัยและผู้เช่ียวชาญพบว่า ผู้ค้าในตลาดต้อนรับนักท่องเที่ยว
ด้วยรอยยิ้ม ความแจ่มใส และความกระตือรือร้น อันดับรองลงมา
เป็นด้านการให้บริการในการเดินทาง เพราะทางตลาดมีบริการรถรับ 
– ส่ง ระหว่างตลาดกับวัดประชารังสรรค์ซึ่งเป็นจุดจอดรถ นอกจากน้ี
ยังมีบริการรถเข็นคนพิการ (Wheelchair) ไว้ส้าหรับบริการคนพิการ
อีกด้วย ในด้านอุปกรณ์เครื่องอ้านวยความสะดวกและด้านการ
รักษาพยาบาลที่ได้รับคะแนนเท่ากัน เพราะตลาดน้้าประชารัฐสวน
บัว มีเพียงบริการที่นั่งพักที่เป็นลักษณะของชุดโต๊ะพลาสติกและม้า
นั่งที่เป็นแนวยาวตั้งอยู่ตามแนวทางเดิน และชุดยาสามัญประจ้าบ้าน
ไว้บริการเท่านั้น ไม่ได้มีบริการอื่นๆ เพิ่มเติมส้าหรับคนพิการ และ
ด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสาร เพราะทางตลาดมีการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เท่านั้น ซึ่งเป็นข้อจ้ากัดส้าหรับอย่างมากส้าหรับคนพิการทางการ
มองเห็น 
 
ตารางที่ 3 องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม อาคาร สถานท่ี 
 
   ผู้วิจัย   ผู้เชี่ยวชาญ 1 ผูเ้ชี่ยวชาญ 2   ผลรวม                                    
1. ที่จอดรถ        1    1  1  1 
2. ทางลาด        3    1  1  1.67 
3. ห้องน้้า/ห้องส้วม       1    0  0  0.33 
4. ป้ายสัญลักษณ์       0    0  0  0 
5. เคาน์เตอร์       0    0  0  0 
ผลคะแนนรวม      3 

  
จากตารางที่ 3 พบว่าผลคะแนนรวมขององค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่อยู่ที่ 3 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน โดยด้านที่ได้คะแนนสูงสุดคือด้านทางลาด แต่ก็ได้คะแนน
เพียง 1.67 เนื่องจากทางตลาดจัดให้มีทางลาดในบริเวณหน้าห้องน้้า
เพียงที่เดียว และมีขนาดเพียง 6 x 4 เมตรเท่านั้น รองลงมาเป็นที่
จอดรถและห้องน้้า/ห้องส้วมที่ได้คะแนนเพียง 1 และ 0.33 คะแนน
ตามล้าดับ เพราะลักษณะที่จอดรถไม่มีการแบ่งสัดส่วนท่ีชัดเจน ส่วน
ห้องน้้า/ห้องส้วม พบว่าทางตลาดไม่มีห้องน้้า/ห้องส้วมส้าหรับ
รองรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว ส้าหรับด้านป้ายสัญลักษณ์และ
เคาน์เตอร์ไม่ได้รบัคะแนน เพราะไม่พบป้ายสัญลกัษณ์สือ่ความหมาย
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ส้าหรับคนพิการ และไม่มีเคาน์เตอร์ส้าหรับติดต่อสอบถามข้อมูลตา่ง 
ๆ ส้าหรับคนพิการและบุคคลทั่วไป 
 
ตารางที่ 4 ผลการให้คะแนนรวมทั้ง 3 องค์ประกอบ 
 
องค์ประกอบ             คะแนนเต็ม     ผลการให้คะแนน 
1. ด้านการบริหารจัดการ   12              6 
2. ด้านการให้บรกิาร   20              3 
3. ด้านสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที ่  20              7.83 
รวม    52             16.83 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่าคะแนนรวมของทั้ง 3 องค์ประกอบ
คือ 16.83 จากคะแนนเต็ม 52 คะแนน ซึ่งจากระดับมาตรฐานของ
แบบประเมินอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาความพร้อมของตลาดน้้าประชารัฐสวน
บัว จังหวัดนนทบุรี ในการรองรับนักท่องเที่ยวคนพิการ ส่วนของ
องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ พบว่าทางตลาดน้้ามีนโยบายส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมแต่มีจ้านวนช่ัวโมงในการอบรมเพียง 16 
ช่ัวโมงต่อคนต่อปีเท่านั้น ท้าให้บุคลากรในตลาดขาดทักษะ ความรู้  
ความเข้าใจในการบริการคนพิการ ท้าให้ไม่สามารถให้บริการคน
พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ 
บุญนุช (2555) [6] ที่พบว่าการเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสเข้ารับ
การพัฒนาและฝึกอบรมอย่างสม่้าเสมอจะท้าให้พนักงานมีความรู้ 
ทักษะ และความสามารถในการท้างานมากขึ้น ส่งผลให้การท้างาน
ของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ส้าหรับองค์ประกอบด้านการให้บริการ พบว่ามี 3 ด้านที่
ต้องปรับปรุงคือ การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล เพราะถึงแม้
ตลาดน้้าจะมีชุดปฐมพยาบาลที่เตรียมไว้อย่างเหมาะสม แต่ไม่มีห้อง
ปฐมพยาบาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ และไม่มี
เครือข่ายสถานพยาบาลที่สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว  ในขณะที่ แบบตรวจประเมินมาตรฐานการบริการ
นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการฯ ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่าการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลนั้น 
ต้องมียาสามัญประจ้าบ้าน และชุดปฐมพยาบาลที่มีคุณภาพ ไม่
หมดอายุและจัดเตรียมไว้ในจุดที่เหมาะสมพร้อมใช้งาน รวมทั้งต้องมี
เครือข่ายสถานพยาบาลที่สามารถให้บริการสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว และมีหน่วยงานพยาบาลเบื้องต้นใน
หน่วยงานด้วย ส่วนด้านการให้บริการในการเดินทาง ทางตลาดมีจุด
บริการรถรับ-ส่งให้บริการตลอดเวลาที่ตลาดเปิดบริการ อย่างไรก็ดี
การเข้าถึงตลาดน้้าฯ โดยรถประจ้าทางและรถส่วนตัวยังมีอุปสรรค
อยู่บ้าง เช่น ที่จอดรถอยู่ไกลเกินไป ไม่มีทางลาดในการรองรับคน
พิการในการเดินทางขึ้น-ลง ด้วยรถเข็นคนพิการ ท้าให้คนพิการมี
ความยากล้าบากในการเข้าถึงตลาด จ้านวนคนพิการที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวยังตลาดแห่งนี้จึงมีจ้านวนน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กัลยา สว่างคง และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ (2560) [7] ที่พบว่าถึงแม้คน
พิการจะสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายวิธี ไม่

ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจ้าทาง และเรือ แต่คนพิการ
นิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด เพราะเป็นการเดินทางที่
สะดวกสบาย และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้โดยง่าย  ด้านการ
ให้บริการด้านข่าวสารและการสื่อสารนั้นเป็นด้านที่ได้คะแนน
ประเมินน้อยที่สุด ทั้งนี้เพราะทางตลาดน้้ามีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์เท่าน้ัน ซึ่งเป็นข้อจ้ากัดส้าหรับคนพิการทางการมองเห็น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทักษ์ ศิริวงศ์ และ ปัทมอร เส็งแดง 
(2554) [2] ที่ระบุว่าสิ่งอ้านวยความสะดวก รวมทั้งการสื่อสารต่าง ๆ 
ในแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนพิการใช้งานได้อย่าง
สะดวก 
 ในขณะที่องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่ 
ทางตลาดไม่มีการจัดเคาน์เตอร์หรือจุดประชาสัมพันธ์ไว้คอยบริการ
นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามายังตลาดน้้า รวมทั้งไม่มีป้ายสื่อความหมายที่คน
พิการสามารถใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็น ป้ายบอกทางไปลานจอดรถ 
ป้ายแสดงห้องน้้า/ห้องส้วม นอกจากนี้หลายบริเวณในตลาดน้้ายัง
ขาดสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการ เช่น ไม่มีราวจับในพื้นที่
ที่มีทางลาดชัน หรือภายในห้องน้้า/ห้องส้วม ท้าให้คนพิการไม่
สามารถเดินทางท่องเที่ยวในตลาดด้วยตัวเองได้ ประเด็นนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธีร์ ตรงจิตพิทักษ์ (2556) [8] ที่พบว่าปัญหาส้าคัญ
ในการเดินทางท่องเที่ยวของคนพิการคือปัญหาทางกายภาพในแหล่ง
ท่องเที่ยว เพราะแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบสิ่งอ้านวย
ความสะดวกมาเพื่อรองรับคนพิการ ท้าให้คนพิการขาดความมั่นใจ
ในการเดินทางท่องเที่ยว 
 
บทสรุป 
 จากการวิจัยพบว่าตลาดน้้าประชารัฐสวนบัวยังขาดความ
พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวคนพิการ เนื่องจากคะแนนที่ได้จาก
แบบประเมินมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการฯ อยู่ใน
เกณฑ์ควรปรับปรุง คือได้คะแนนเพียง 16.83 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 52 คะแนน ท้ังนี้องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการได้คะแนน
สูงสุดใน 3 องค์ประกอบ แต่ก็ได้ผลคะแนนรวมเพียง 6 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 12 คะแนน ในขณะที่องค์ประกอบด้านการให้บริการ
ได้ผลคะแนนรวม 7.83 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ส้าหรับ
องค์ประกอบที่คะแนนน้อยที่สุดคือด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่
ได้ผลคะแนนรวมเพียง 3 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
อย่างไรก็ดีข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประธาน/ผู้ดูแลตลาดน้้าประชา
รัฐสวนบัว พบว่าทางตลาดมีนโยบายที่จะพัฒนาสิ่งอ้านวยความ
สะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคนพิการอยู่แล้ว และได้มีการระบุ
นโยบายนี้ไว้ในพันธกิจของตลาด ทั้งนี้ผู้ค้าในตลาดยังมีแนวคิดที่
สอดคล้องกับผู้บริหารตลาด คือต้องการบริการนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมตลาดเป็นจ้านวนที่มากข้ึน นอกจากน้ี
องค์ประกอบที่ได้คะแนนน้อยยังเป็นองค์ประกอบด้านกายภาพเป็น
ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ป้ายสัญลักษณ์ เคาน์เตอร์ ทางลาด ห้องน้้า/
ห้องส้วม ท้าให้มีแนวโน้มที่เป็นไปได้ว่าหากตลาดได้รับการสนับสนุน
ทางด้านงบประมาณที่เพียงพอแล้วก็จะสามารถจัดหาสิ่งอ้านวย
ความสะดวกเหล่านี้มาเพื่อรองรับคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปได้ 
ดังนั้นสิ่งที่ทางตลาดจะต้องพัฒนาต่อไปคือการจัดหางบประมาณ
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จากหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ในการพัฒนาลักษณะทาง
กายภาพของตลาด และจัดหาสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวคนพิการให้ได้รับความสะดวกสบาย และสามารถ
เดินทางเที่ยวชมตลาดได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังควรจัดท้าสื่อต่างๆ 
ที่สามารถเข้าถึงคนพิการแต่ละประเภทได้ รวมทั้งเพิ่มเรื่องของการ
ฝึกอบรมผู้ค้า ผู้ดูแลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแลคนพิการแต่ละประเภท เพื่อน้าไปสู่ความเข้าใจ
ลักษณะของคนพิการและสามารถดูแลคนพิการได้อย่างถูกต้อง หาก
ทางตลาดสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้แล้วก็จะท้าให้ตลาดแห่ง
นี้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกประเภท รวมทั้งนักท่องเที่ยวคน
พิการซึ่งจะเป็นการเพิ่มจ้านวนนักท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่
ผู้ค้าในตลาด และชุมชนโดยรอบในที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาความพร้อมของตลาดน้้าประชารัฐ
สวนบัว จังหวัดนนทบุรี ในการรองรับนักท่องเที่ยวคนพิการพบว่า
ทางตลาดน้้าได้มีนโยบายส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมแต่มีจ้านวน
ช่ัวโมงในการอบรมต่อปีนั้นค่อนข้างน้อย ท้าให้บุคลากรในตลาดขาด
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในการบริการคนพิการ 
ท้าให้ไม่สามารถให้บริการคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึง
เสนอให้ทางตลาดน้้ามีการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากปีละ 16 ช่ัวโมง เป็น
ปีละ 32 ช่ัวโมงหรือมากกว่านั้น  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้  
ความสามารถของตัวผู้เข้าอบรมเอง และสามารถน้าความรู้ที่ได้จาก
การเข้ารับการอบรมนั้นมาบอกต่อหรือกระจายข่าวสารให้กับ
บุคลากรอื่น ๆ ภายในตลาดน้้าได้ เพื่อให้เกิดการรับรู้ที่ทั่วถึงและ
พัฒนาตลาดให้ดีขึ้นได้ 

2. การพัฒนาส่วนต่าง ๆ ภายในตลาดน้้าเพื่อให้สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและกลุ่มอื่น ๆ เช่น การสร้างราว
จับในพื้นที่ที่เป็นทางลาดชัน หรือภายในห้องน้้า/ห้องส้วม การสร้าง
ป้ายสื่อความหมายต่าง ๆ ที่คนพิการสามารถมองเห็นและเข้าใจ ไม่
ว่าจะเป็น ป้ายแสดงห้องน้้า/ห้องส้วม ป้ายบอกทางไปลานจอดรถ 
ปัญหาที่พบเหล่านี้เห็นว่าเป็นปัญหาส้าคัญส้าหรับการเดินทาง
ท่องเที่ยวของกลุ่มคนพิการ เพราะแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้
ออกแบบสิ่งความสะดวกมาเพื่อรองรับคนพิการ ท้าให้คนพิการขาด
ความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว และการสร้างสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมทุกการใช้งานจะท้าให้เกิด
ความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยว 
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ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงบางอ้อ กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 

Peoples Attitude toward Disaster Prevention and Mitigation Operations: A Case Study of 
Bangor Fire Station Fire Operations Division 4 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนพร้อมแนวทางการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงบางอ้อ กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนได้แก่ ประชาชนที่มีที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์แขวงบางอ้อ ทั้งหมด 377 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า t-test , F-test และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีพบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะท าการทดสอบรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)  เข้ามาปรับใช้กับ
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงบางอ้อ  กองปฏิบัติการดับเพลิง 4  ผล
การศึกษาพบว่า   1.ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 2. ระดับทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อ
การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงบางอ้อ กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 โดยภาพรวม พบว่า ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับมาก ( X̅ =3.90 ) 3. ผลการเปรียบเทียบระดับทัศนคติ พบว่า 
ประชาชนที่มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงบางอ้อ กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 ด้านเพศ
แตกต่างกัน มีระดับทัศนคติไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยบุคคลด้าน อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และจ านวนปีท่ีอยู่อาศัยแตกต่าง
กัน มีระดับทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : ทัศนคติ , แขวงบางอ้อ , ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the attitude of the people along with the guidelines.  Comparison of 

public attitudes towards disaster prevention and mitigation operations: a case study of Bang Or Fire Station. Fire Operations 
Division 4 In this research, the study of data from a sample of people, namely 377 people in Bang Or district, the 
instrument used in this research was a questionnaire.  The statistics used in data analysis were percentage, mean, t- test, 
F-test. And standard deviation In the event that there is a significant difference between the mean values at the level of 
0.05 Will conduct a double testing using LSD (Least Significant Difference) to apply to the public's attitude towards disaster 
prevention and mitigation operations: a case study of Bang Or Fire Station Fire Operations Division 4 The study indicated 
that 1. The majority of the sample group are 200 females, representing 53.1%. 2. The attitude level of the people towards 
the disaster prevention and mitigation operation:  a case study of Bang Or Fire Station The Fire Operations Division 4, in 
general, found that people's attitudes towards disaster prevention and mitigation operations Is at a high level (X̅ = 3.90) 
3. The results of the comparison of attitude levels show that the people towards the prevention operation  And disaster 
relief:  a case study of the Bang Or Fire Station The fire department has 4 different gender.  There is no difference in 
attitude level.  As for personal factors, age, occupation, education level income per month and the number of years of 
residence are different There was a statistically significant difference in attitude at 0.05 level. 
Keywords: attitude, Bang or district, Disaster prevention and mitigation 
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บทน า 
ปัจจุบันสาธารณภัยด้านต่าง ๆ ทวีความรุนแรงข้ึนทุก ๆ ปี 

ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จึงมีความจ าเป็นอย่างมาก การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสา
ธารณภัยต่าง ๆ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน สาธารณภัยมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนท าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินยิ่งเกิดขึน้
บ่อยเท่าไหร่ก็จะเกิดความสูญเสียและมีมูลค่าความเสียหายจ านวน
มาก สถานีดับเพลิงบางอ้อ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยรวมถึงการเอาตัวรอดในขณะเกิดเหตุต่าง ๆ จึงได้มีการจัดอบรม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนด้วยเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรณีศึกษาสถานีดับเพลิงบางอ้อ  กองปฏิบัติการดับเพลิง 4  ซึ่งผล
ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) [1] 

 
วัตถุประสงค์    

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบางอ้อ กอง
ปฏิบัติการดับเพลิง4 

2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานดีับเพลิงบางอ้อ 
กองปฏิบัติการดับเพลิง4 
ขอบเขตด้านประชากร   

ประชาชนพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงบางอ้อ กอง
ปฏิบัติการดับเพลิง 4 ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานคร  จ านวน 24,738 คน (ส านักงานเขตบางพลัด , 
2561) 
สมมติฐานของการวิจัย    

ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน และจ านวนปีที่อยู่อาศัยต่างกัน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบางอ้อ แตกต่างกัน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  

การศึกษาวิจัยเรื่อง“ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีศึกษาสถานีดับเพลิง
บางอ้อ กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 ”มีจ านวนประชากรในพื้นที่
จ านวน 24,738 คน (ส านักงานเขตบางพลัด, 2561) เป็นการวิจัย
แบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีเครื่องมือ คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างของประชากรทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานี
ดับเพลิงบางอ้อ กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 377 คน โดยการค านวณประชากรจากสูตรของ Krejcie & 
Morgan  
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 1.ศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารต าราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
ใ ช้ เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแบบสอบถาม  2.สร้ าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัย 3.น าเครื่องมือที่
สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้องและชัดเจน เหมาะสม ทั้งเนื้อหาสาระ และการใช้
ถ้อยค าส านวนภาษา แล้วน ามาจัดท าเป็นแบบสอบถาม 4. ผู้วิจัยได้
แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดลองใช้
พร้อม จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริง เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถามของประชาชนในแขวงบางอ้อ ในเขตพื้นที่สถานี
ดับเพลิงบางอ้อ กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 มาประมวลผลข้อมูล
วิเคราะห์โดยใช้สถิติคอมพิวเตอร์มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. ค่า t-test , F-test 
เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์กับแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน  ดังต่อไปนี้  
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ
พื้นฐานหาค่าความถี่(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
แล้วเสนอแบบความเรียง  ตอนที่2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม  
เกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบางอ้อ  กองปฏิบัติการดับเพลิง 
4 ใช้สถิติ เ ชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)  โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ตอนที่ 3 การทดสอบสมมุติฐาน  เป็นการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร  ส าหรับ ปัจจัยที่มีจ านวน 
2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ ใช้ค่า t-test และใช้ค่า F-test ส าหรับปัจจัยที่มี
จ านวนมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
และอาชีพ  โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย    

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.1 มีอายุ 18-30 ปี จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 มีอาชีพ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8  มีระดบั
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 
มีรายได้ 20,001- 25,000 บาท จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 
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28.4 และมีจ านวนปีที่อยู่อาศัย16-20 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.4 

2. ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวม พบว่า ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงบางอ้อ กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 อยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 3.90 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ล าดับแรก คือ
ด้านความสนใจกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน (X̅ = 4.06) อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความซื่อสัตย์ (X̅ = 3.93 ) อยู่ในระดบั
มาก ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน(X̅ = 3.80 ) อยู่ใน
ระดับมากและน้อยที่สุด คือด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ เข้ากับ
ประชาชนได้ดี (X̅ = 3.80 ) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1   ตารางที่ 1 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นโดย
ภาพรวมทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

  

 
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้

ต่อเดือน อาชีพ และจ านวนปีท่ีอยู่ อาศัย แตกต่างกัน มีผลต่อระดับ
ทัศนคติแตกต่างกัน  

3.1 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ
ต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 2 
ต่อไปนี้     

ดังตารางที่ 2 การเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มี
ต่อการปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวม 
จ าแนกตามเพศ                 

 
 

      (n =377)  

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
    

3.2 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีอายุ
ต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ดังตารางที่ 3 ต่อไปนี ้
 ดังตารางที่ 3 การเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มี
ต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวม 
จ าแนกตามอายุ     
      (n =377) 

แหล่ง
ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ร ะ ห ว่ า ง
กลุ่ม 

4 2.748 .687 1.709 .147 

ภายใน
กลุ่ม 

372 149.522 .402   

รวม 376 152.270    
*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

3.3 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพ
ต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังตารางท่ี 4 ต่อไปนี ้
 ดังตารางที่ 4 การเปรยีบเทียบทัศนคติของประชาชนท่ีมี
ต่อการปฏิบตัิงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั โดยภาพรวม 
จ าแนกตามอาชีพ           (n = 377)                         

 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3.4 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับ

การศึกษาต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อการ ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังตารางท่ี 5 ต่อไปนี ้

ทัศนคติของประชาชนที่
มีต่อการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ระดับความคิดเห็น 

ล าดับ 
Mea
n 

S.D.  แปล
ผล 

1. ด้านความสนใจกระตือ 
รือร้นในการปฏิบัติงาน 4.06 .583 มาก 1 

2. ด้านความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

3.80 .819 มาก 3 

3. ด้านความซื่อสัตย์ 3.93 .709 มาก 2 
4. ด้านการมีมนุษย์สัม 
พันธ์เข้ากับประชาชนไดด้ ี

3.80 .842 มาก 4 

ภาพรวม 3.90 .636 มาก  

         
เพศ   

จ า นวน
(คน) X ̅        S.D.  t Sig. 

ชาย 177      3.95       .683 1.71 .087 
หญิง 200      3.84       .587   

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 4 4.539 1.135 2.857 .024 
ภายในกลุ่ม 372 147.731 .397   
รวม 376 152.270    
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 ดังตารางที่ 5 การเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มี
ต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวม 
จ าแนกตามระดับการศึกษา                              
                                                     (n=377) 

แหล่ง
ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ร ะ ห ว่ า ง
กลุ่ม 

5 11.173 2.235 5.875 .000 

ภายใน
กลุ่ม 

371 141.097 .380   

รวม 376 152.270    
*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.5 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่อเดือนต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อการ ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังตารางท่ี 6 ต่อไปนี ้
 ดังตารางที่ 6 การเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มี
ต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวม 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
                                                   (n = 377) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม  15.938 3.188 8.674 .000 
ภายในกลุ่ม 371 136.332 .367   
รวม 376 152.270    
*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

3.6 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มี
จ านวนปีที่อยู่อาศัยต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อการ ปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 7 ต่อไปนี้ 
ดังตารางที่ 7 การเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั โดยภาพรวม จ าแนกตาม
จ านวนปีท่ีอยู่อาศัย      (n=377) 

แหล่ง
ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ร ะ ห ว่ า ง
กลุ่ม 

4 26.563 6.641 19.651 .000 

ภ า ย ใ น
กลุ่ม 

372 125.707 .338   

รวม 376 152.270    
*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล  
 ผลการวิ เคราะห์ทัศนคติของประชาชนที่มีต่ อการ

ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา สถานี
ดับเพลิงบางอ้อ กองปฏิบัติการดับเพลิง 4   

จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กรณีศึกษา สถานี
ดับเพลิงบางอ้อ กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น มีความรู้ความสามารถ
ค านึงถึงความปลอดภัยไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และเป็นมิตรกับ
ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชดาษา อิ่มส าราญ [2] 
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางเขน ผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางเขน เจ้าหน้าที่ใส่ใจในการ
ปฏิบัติงาน บริการอย่างเต็มใจ รวดเร็ว จึงท าให้ความพึงพอใจของ
ประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาทัศนคติในแต่ละด้านของประชาชนที่มีต่อ
การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา สถานี
ดับเพลิงบางอ้อ กองปฏิบัติการ 4   พบว่า  ด้านความสนใจ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการ 
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สนอง เหล่าน้อย [3] ศึกษาเรื่องทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของต ารวจสถานีต ารวจภูธรป่าไร่ อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก 

ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  พบว่า 
ประชาชนมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธวัช ศิริรักษ์ [4] 
ศึกษาเรื่องทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต ารวจ โครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพื่อประชาชน 
กรณีศึกษา สถานีต ารวจภูธรบางมะเดื่อ อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก 
 ด้านความซื่อสัตย์ พบว่า ประชาชนมีทัศนคติอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสนอง เหล่าน้อย [3] ศึกษาเรื่อง
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ การป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของต ารวจสถานีต ารวจภูธรป่าไร่ อ าเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก 

ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์เข้ากับประชาชนได้ดี พบว่า 
ประชาชนมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา  สาธารณ
ภัยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องการศึกษาของ สนอง เหล่าน้อย [3] 
ศึกษาเรื่องทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ การ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของต ารวจสถานีต ารวจภูธรป่า
ไร่ อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อ
การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา สถานี
ดับเพลิงบางอ้อ กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 จ าแนกตามเพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ จ านวนปีที่อยู่อาศัย มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1. จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่าง
กัน ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อ การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมทั้ง  4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะใน
ปัจจุบันการรับข่าวสารเกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีการท างานนอกบ้าน
เหมือนกัน รวมทั้งการมีความรู้ที่เท่าเทียมกัน จึงท าให้ทัศนคติของ
ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ไม่แตกต่างกัน เพราะอาจมีทัศนคติตรงกันในสิ่ง
ที่ได้รับทราบและได้เห็น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย ของพันต ารวจ
โท สมชาย อนันต์ศุภมงคล [5] เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่สถานีต ารวจ ต าบลส าโรง
เหนือ” พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศมีทัศนคติไม่แตกต่างกัน   
 2. จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ การปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี
อายุแตกต่างกัน มีทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
โดยพบว่ากลุ่ม ด้านความซื่อสัตย์ พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ 61 ปีขึ้น
ไป มีทัศนคติมากกว่า ประชาชนที่มีอายุ 18 – 30ปี 31-40 ปี และ 
41-50ปี และ ประชาชนท่ีมีอายุ 51-60 ปี มีทัศนคติมากกว่า 18-30 
ปีและ31-40 ปี ซึ่งเหตุผลที่กลุ่มประชาชนท่ีมีอายุมาก มีทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มากกว่ากลุ่มประชาชนที่มีอายุน้อยนั้น ก็เพราะว่า ประชาชนกลุ่มที่
มีอายุมากได้รับข่าวสารเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มากกว่า 
อาจเป็นเพราะความที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิมากกว่าด้วย ไม่ด่วนตัดสินใจ
อะไรโดยไม่ไตร่ตรองก่อนหรือเพียงแต่เหตุการณ์ เพียงระยะสั้นก็จะ
ไม่รีบสรุปก่อนต้องสืบเสาะหาความชัดเจนที่แท้จริงก่อน จึงท าให้มี
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุทธิชัย ค า
พาณิช [6] เรื่อง “ความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ตามโรงการต ารวจชุมชนต าบลสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมี
ทัศนคติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

3.  จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ การปฏิบัติงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ี
มีอาชีพแตกต่างกัน มีทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมทั้ง  4 ด้าน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
การได้รับข่าวสารของแต่ละอาชีพ ได้รับข่าวสารการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าท่ีทั้งประสบการณ์ตรงและเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากัน อาจเป็นเพราะความที่มีอาชีพ
ที่ไม่เหมือนกัน บางอาชีพไม่ด่วนตัดสินใจอะไรโดยไม่ไตร่ตรองก่อน
หรือเพียงแต่เห็นเหตุการณ์เพียงระยะสั้นก็จะไม่รีบสรุปก่อน ต้อง
สืบเสาะหาความชัดเจนที่แท้จริงก่อน จึงท าให้มีทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ สมชาย อนันต์ศุภมงคล
[5] เรื่อง “การมีส่วนร่มของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมใน
เขตพื้นที่สถานีต ารวจ ต าบลส าโรงเหนือ” พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านอาชีพมีทัศนคติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05    

4.  จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อ การปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนคติของประชาชนท่ี
มีต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมทั้ง 4 
ด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ ระดับปริญญาตรี มีทัศนคติมากกว่า ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
และ อนุปริญญา/ปวส. เพราะกลุ่มประชาชนที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จะใช้เวลาการท างานส่วนมากอยู่นอกเคหสถาน หรือ
สถานที่ท างาน เนื่องจากความรู้ระดับนี้มักจะเป็นผู้ปฏิบัติการ
มากกว่าผู้สั่งการ มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ใกล้ชิด
มากกว่าและมีประสบการณ์การท างานกับเจ้าหน้าท่ีโดยตรงมากกวา่ 
จึงเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละด้าน จึงท าให้มีทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุทธิชัย ค าพาณิช [6] 
เรื่อง “ความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ตามโรงการต ารวจชุมชนต าบลสถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี” พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษามี
ทัศนคติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

5.จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ การปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีทัศนคติของประชาชนท่ีมี
ต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมทั้ง 4 
ด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ รายได้  10,001-15,000บาท มีทัศนคติ
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มากกว่า รายได้ 15,001-20,000บาท 20,001-25,000บาท และ
25,000 ขึ้นไป เพราะกลุ่มประชาชนท่ีมีรายได้ 10,001-15,000บาท 
จะใช้เวลาการท างานส่วนมากอยู่นอกเคหสถาน หรือสถานที่ท างาน 
เนื่องจากรายได้ระดับนี้มักจะเป็นผู้ปฏิบัติการมากกว่าผู้สั่งการ มี
การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ใกล้ ชิดมากกว่าและมี
ประสบการณ์การท างานกับเจ้าหน้าที่ โดยตรงมากกจึงเห็นการ
ปฏิบัติงานในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้มีทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ร้อยต ารวจโท 
กัมปนาท ปานสุวรรณ [7] เรื่อง “ทัศนคติและความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนมีทัศนคติ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 6.จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีจ านวนปีที่อยู่
อาศัยแตกต่างกัน มีทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ การปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนที่มีจ านวนปีที่อยู่อาศัย แตกต่างกัน มีทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ จ านวนปีท่ีอยู่อาศัย 21 ปีขึ้นไป มี
ทัศนคติมากว่า 5-10ปี 11-15 ปี และ 16-20 ปี เพราะกลุ่ม
ประชาชนที่มีจ านวนปีที่อยู่อาศัย 21 ปีขึ้นไป จะใช้เวลาการอยู่
อาศัยมานาน เนื่องจากจ านวนปีท่ีอยู่อาศัยขนาดนี้มักจะมีการติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีใกล้ชิดมากกว่าและมีประสบการณ์การกับ
เจ้าหน้าที่โดยตรงมากจึงเห็นการปฏิบัติงานในแต่ละด้านอย่าง
ต่อเนื่อง จึงท าให้มีทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ วรรณิสา คงกะทรัพย์ [8] เรื่อง “การรับรู้และ
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ การไฟฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านรายได้ต่อเดือนมีทัศนคติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   
 
ข้อเสนอแนะ 

ประชาชนมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ดับเพลิง พบว่ามีปัญหาในหลายๆด้าน ควรเร่งแก้ปัญหา โดยอาจมี
แนวทาง ดังนี้ 

1. ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ด้านคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึกต่อการ
ปฏิบัติงานท่ีดี  

2. ควรอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์
เฉพาะหน้า ให้มีความรวดเร็ว 

3. ควรท ากิจกรรมร่วมกับประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ในการระงับเหตุอัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ 

4.จากผลการวิจัยพบว่าด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์กับ
ประชาชนมีค่าเฉลี่ยต่ าที่ เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเจ้ าหน้าที่มี
ภาระกิจจ านวนมาก จึงท าให้ไม่มีเวลาออกไปพบปะพูดคุยกับ
ประชาชนมากนัก จึงอยากให้หน่วยงานพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการให้บริการและให้
ความรู้ต่อประชาชนและออกนอกพ้ืนท่ีพบปะพูดคุยกับประชาชน 

 
เอกสารอ้างอิง 
[1] ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2562. 
[2] ชดาษา อ่ิมส าราญ. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางเขน. 
สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกริก. 2555. 

[3] สนอง เหล่าน้อย. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของต ารวจ
สถานีต ารวจภูธรป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร. สาร
นิพนธ์รั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานท้องถิ่น สถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ, 2554. 

[4] ธวัช ศิริรักษ์. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการต ารวจ โครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพื่อ
ประชาชน กรณีศึกษา สถานีต ารวจภูธรบางมะเดื่อ อ าเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, 2556. 

[5] สมชาย อนันต์ศุภมงคล. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรมในเขต พ้ืนที่สถานีต ารวจ ต าบลส าโรง
เหนือ. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. 

[6] สุทธิชัย ค าพานิช ม.ป.ป ความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม ตามโรงการต ารวจชุมชนต าบลสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์. คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

[7] กัมปนาท ปานสุวรรณ. ทัศนคติและความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติ งานและการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่, 2558. 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
320ภาคบรรยาย



 
 

[8] วรรณิสา คงกะทรัพย์. การรับรู้และทัศนคติของประชาชนท่ีมี
ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟ
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2555. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
321ภาคบรรยาย



 

การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่องทองอยุธยาในแนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จาก
ศิลปะไทย      

Contemporary Jewelry Set Designs from the Gold Art Object of Ayutthaya by the Concept of 
Creating Unique Products from the Thai Art 

 
ฤทธิรัตน์ ดารารัตน์ และ กรกฎ ศิริสวัสดิ์ 

 

สาขาครุศาสตร์การออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

Email: rittiratda@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
      การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบรูปแบบของศิลปะและศิลปวัตถุเครื่องทองในช่วงยุคสมัยอยุธยา และเพื่อออกแบบ
ชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่องทองอยุธยาในแนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากศิลปะไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพโดยมีบริบทการศึกษาตามวัตถุประสงค์ คือ 1 .เพื่อศึกษารูปแบบของศิลปะและศิลปวัตถุเครื่องทองในช่วงยุคสมัยอยุธยา 2.เพื่อ
ออกแบบเพื่อออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่องทองอยุธยา 
      ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงข้อที่1 ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้เช่ียวชาญ ด้านศิลปะและ
ประวัติศาสตร์ศิลปะของไทย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ ในรูปแบบของศิลปะและศิลปวัตถุเครื่องทองในช่วงยุคสมัยอยุธยา เป็นการสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured 
Interview) ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยอ่านค าถามให้ฟัง จากนั้นบันทึกค าตอบที่ได้รับ วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศิลปะของไทย และด้านการออกแบบเครื่องประดับ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (PurposiveSampling)) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และ แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-
ended Form) เพื่อขอความคิดเห็น วัตถุประสงค์เพื่อขอค าแนะน า การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic Induction) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
            ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบชุดเครื่องประดับที่ 3 มีระดับความเหมาะสมในระดับมาก (x̄= 4.53, S.D. = 0.44) ซึ่งถือได้ว่ามีความ
เหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นรูปแบบส าหรับการพัฒนาเป็นชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่องทองอยุธยาในแนวคิดการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากศิลปะไทย 
ค าส าคัญ: ทอง, เครื่องประดับ, ศิลปวัตถุ , ศิลปะไทย, อยุธยา 

Abstract 
       The purposes of this research study to study the models of art and gold art objects during the Ayutthaya period and 
to design jewelry set designs from the gold art object of Ayutthaya by the concept of creating unique products from the 
Thai Art. The methodology of qualitative research with the educational context, the objectives were : 1. to study the 
styles of art and gold art objects during the Ayutthaya period, and 2. to design jewelry set designs from the gold art object 
of Ayutthaya. 
      The population and sample groups according to the objectives of article 1, the population and the sample was 
composed of luminaries and experts in the art and history of Thailand. The sample was selected by using purposive 
sampling. The tools used were interview forms, art forms and gold art objects during the Ayutthaya period and 
unstructured interviews by interviewing the sample group. The researchers read the questions to the luminaries and 
experts first; then the researchers recorded the answers received. The objective of article 2, the population and the 
sample was composed of luminaries and experts in art and also jewelry designs of Thailand. the sample was selected by 
using purposive sampling. The tools used were the check list, and the open-ended form to ask those people for their 
opinions, objective for advice for analytic induction data analysis; percentage; mean and standard deviation. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
322ภาคบรรยาย



 

        The results of the research found that the 3rd set of jewelry sets; there was a suitable level at a high level;( x̄ = 
4.53, S.D. = 0.44); which could be considered suitable to be used as a model for the development of contemporary 
jewelry sets from the gold art object of Ayutthaya by the concept of creating unique products from the Thai Art. 
Keywords: Gold. Jewelry, Art Object, Thai art, Ayutthaya 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
       อดีตที่ยังหลงเหลืออยู่จนถึงในปัจจุบันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่าอดีตที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง ในรูปแบบของรูปธรรมที่ท าให้เห็นถึง
ความรุ่งเรืองและความเป็นไทยในอดีตอย่างชัดเจนนั่นคือศิลปวัตถุ 
ศิลปวัฒนธรรมบางอย่างอาจจะถูกกลืนหายไปตามการหมุนเวียน
ของกระแสเวลาการเปลี่ยนแปลงของสังคมแต่ก็มีบางอย่างที่ยังคงอยู่
เพื่อให้มนุษย์ได้ร าลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาความเป็นมาและอัตลักษณ์
ประจ าท้องถิ่นให้คนรุ่นต่อไปได้เห็นถึงความสวยงามของศิลปะในยุค
สมัยนั้น [1] ศิลปวัตถุ ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ใน
สังคมไทยล้วนเกิดจากช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ  ซึ่งช่างฝีมือเหล่านี้
ล้วนมีความเชี่ยวชาญในการท างานทางด้านศิลปะและหัตถกรรมของ
ไทยล้วนรังสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบของศิลปวัตถุตั้งแต่สมัย
โบราณมาจนถึงยุคปัจจุบันหนึ่งในงานหัตถกรรมในสมัยอยุธยาเกิด
จากช่างฝีมือช้ันสูงหนึ่งในนั้นคืองานช่างหัตถกรรมเครื่องทองโบราณ
ซึ่งถือเป็นศิลปวัตถุที่ล้ าค่าที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในยุคสมัย
ของอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์และปัจจุบัน[3] เครื่องทองเป็นหนึ่ง
ในศิลปวัตถุที่ถูกค้นพบและยังแสดงความเป็นเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ในความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ประวัติศาสตร์สู่ปัจจุบัน
จะเห็นได้จากความส าคัญในการรวมตัวของช่างฝีมือศิลปะไทยอย่าง
การรวมตัวกันจนเกิดกลุ่มคนที่เรียกว่าช่างสิบหมู่ ช่างสิบหมู่คือกลุ่ม
คนที่มีฝีมือละเอียดและปราณีตในด้านของเชิงช่างศิลปะไทยเครื่อง
ทองและเครื่องประดับทองจากยุคสมัยอยุธยาล้วนมีความเกี่ยวข้อง
กับช่างสิบหมู่โดยเครื่องทองถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของช่างแกะช่างบุ
ดุนและช่างหล่อ [2]  
ด้านงานหัตถกรรมเครื่องทองจึงถือเป็นงานหัตถกรรมประณีตศิลป์ท่ี
ทรงคุณค่าที่เกิดจากภูมิปัญญาประณีตศิลป์สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
ซึ่งถือเป็นการส่งต่อวัฒนธรรมและเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านการเวลาสั่ง
สมกันมาจนเกิดงานวิถีฝีมือซึ่งงานหัตถกรรมเครื่องทองของสมัย
อยุธยาจะแสดงถึงภูมิปัญญาและงานช่างฝีมือของยุคสมัยนั้นในการ
แสดงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของศิลปวัตถุออกมาเพื่อแสดงถึง
ตัวตนของความเป็นไทยสื่อสารผ่านศิลปวัตถุ[5] 
         ดังที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาศิลปะและ
ศิลปวัตถุในยุคสมัยของอยุธยาเพื่อน าไปสู่การออกแบบเครื่องประดบั
ที่มาจากอัตลักษณ์ของศิลปะอยุธยาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ทรงคุณค่าและสื่อถึงความเป็นตัวตนในความเป็นไทยรวมทั้งสืบทอด
ภูมิปัญญาด้านช่างฝีมือของไทยไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทยและ
แก้ปัญหาการสูญหายทางภูมิปัญญาทางศิลปะใหย้ังคงอยู่กับสังคมใน
ยุคปัจจุบันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความส าคัญของการอนุรักษ์
ศิลปะความเป็นไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทยพร้อมทั้งแสดงความ
เป็นอัตลักษณ์ของความงามทางศิลปวัฒนธรรมไว้ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1. เพื่อศึกษารูปแบบของศิลปะและศิลปวัตถุเครื่องทองในช่วง
ยุคสมัยอยุธยา 
      2. เพื่อออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่องทอง
อยุธยาในแนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากศิลปะไทย      
 
3. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
     1. กรอบแนวความคิดในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อ
ศึกษารูปแบบของศิลปะและศิลปวัตถุเครื่องทองอยุธยาโดยมี
การศึกษาในเรื่องของรูปแบบและลักษณะของงานศิลป์และงานช่าง
ที่สร้างสรรค์ศิลปวัตถุในยุคสมัยอยุธยาเพื่อหาเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์รวมถึงเทคนิคทางเชิงช่างในงานหัตถกรรมช่างศิลป์ไทยเพื่อ
น าข้อมูลที่ได้ไปสู่การออกแบบชุดเครื่องประดับร่วมสมัยตามหัวข้อ
งานวิจัย 
      2. กรอบแนวคิดในการวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ 2 เพื่อ
ออกแบบชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่องทองอยุธยาใน
แนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากศิลปะไทย โดยใช้
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์และการอนุรักษ์ใน 3 ด้านคือ 1.ด้าน
ความสวยงาม 2.ด้านรูปแบบของศิลปวัฒนธรรม 3.ด้านการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาเครื่องประดับไทย 
  
4. วิธีการด าเนินงานวิจัย  
      1. วิธีการด าเนินงานวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบของศิลปะและ
ศิลปวัตถุครองอยุธยาผู้วิจัยได้มีการศึกษารายละเอียดดังนี้ศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านงานศิลปะและวัตถุโบราณที่เกิดขึ้น
ในช่วงสมัยของอยุธยาโดยเน้นไปใน ด้านของศิลปวัตถุโดยเฉพาะ
เครื่องทองและเครื่องประดับทองรวมไปถึงรูปแบบเทคนิคการผลิต
ในเชิงช่างศิลป์ของไทย โดยผู้วิจัยได้ลงไปศึกษาโดยการเข้าไปเก็บ
ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ที่จัด
แสดงศิลปวัตถุท่ีมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย 
       ประชากร คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้เช่ียวชาญ ด้านศิลปะและ
ประวัติศาสตร์ศิลปะของไทย 
       กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศิลปะและ
ประวัติศาสตร์ศิลปะของไทยจ านวน 3 ท่านโดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ และการสัมภาษณ์ แบบไม่มี
โครงสร้ าง  (Unstructured Interview) โดยท าการสัมภาษณ์  
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญให้สอดคล้องตามประเด็นที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ การสัมภาษณ์ ท าแบบสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล และผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกต โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดย
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การลงพื้นที่ในแหล่งที่ เก็บวัตถุโบราณหรือศิลปวัตถุที่มีความ
เกี่ยวข้องกันในช่วงสมัยของอยุธยา โดยใช้การสังเกตเก็บข้อมูลแบบ
ไม่มีโครงสร้าง 
       การวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง รวม ไปถึ งแบบสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ การสังเกตโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
และการวิจัยเชิงบรรยายที่เกี่ยวข้องในประเด็นรูปแบบ ศิลปะและ
ประวัติศาสตร์ศิลปะของไทย ศิลปวัตถุ วัตถุโบราณที่มีการค้นพบ 
       2. วิธีการด าเนินงานวิจัย เพื่อออกแบบชุดเครื่องประดับร่วม
สมัยจากศิลปวัตถุเครื่องทองอยุธยาในแนวคิดการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากศิลปะไทย โดย มีรายละเอียดในการวิจัย
ดังนี้ ใช้กระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบของเครื่องทอง
อยุธยา เครื่องประดับร่วมสมัย และศิลปะของไทยในสมัยอยุธยา 
เพื่อออกแบบชุดเครื่องประดับร่วมสมัย และใช้แบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) และ แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Form) 
      ประชากร คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศิลปะของไทย
และด้านการออกแบบเครื่องประดับ          
      กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้เช่ียวชาญ ด้านศิลปะของ
ไทย จ านวน 3 ท่าน และด้านการออกแบบเครื่องประดับ จ านวน 3 
ท่าน  
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 
ลักษณะเป็นแบบการตรวจสอบ(Checklist) เป็นการประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) ซึ่ งก าหนดค่าคะแนน 
(Weight) ออกเป็น 5 ระดับ และแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
(Open-ended Form)เพื่อขอค าแนะน า 
      การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
      ตัวแปรที่ศึกษา คือ ค่าความเหมาะสมของการออกแบบชุด
เครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่องทองอยุธยาในแนวคิดการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากศิลปะไทย 

5.ผลการวิจัย 
      1.รูปแบบของศิลปะที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยของอยุธยาเป็นรูปแบบ
ที่มีการสืบทอดกันมาจากช่างฝีมือประณีตศิลป์ที่หลากหลายรวมตัว
กันสร้างงานศิลปะแขนงต่างหนึ่งในนั้นคืองานช่างศิลป์ด้านโลหะ
อย่างเครื่องทองที่มีการขุดค้นพบจากสถานที่โบราณสถานในยุคสมัย
ของอยุธยา เป็นศิลปวัตถุที่ล้ าค่า ที่ถูกเก็บรักษาไว้และยังแสดงถึง
ความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ในตัวตนของความเป็นไทยจากยุค
สมัยที่ผ่านมาสู่ปัจจุบัน 
         เครื่องทองสมัยอยุธยา เธอเป็นศิลปวัตถุที่มีความส าคัญ ตาม
คติที่ว่า ทองเป็นของคู่บ้านคู่เมือง ตามคตินิยมในยุคสมัยนั้น ซึ่งใน
ยุคสมัยของอยุธยามีการใช้ทองค ามาสร้างผลิตภัณฑ์มากเป็นพิเศษ  
โดยเฉพาะของประดับตกแต่งวัดวาอารามพระพุทธรูปหรือของถวาย
เป็นพุทธบูชาท าให้ยุคสมัยนั้นเรียกได้ว่าเป็นยุครุง่เรืองดังเมืองสวรรค์ 
เพราะมีทองมากล้นเหลือคณานับ 

          การค้นพบศิลปวัตถุอย่างเครื่องทองนั้นนับจากสมัยศรีวิชัย 
ลพบุรี สุโขทัยจะพบมากที่สุดคือในสมัยในช่วงยุคสมัยอยุธยาที่เป็น
การขุดค้นพบอยู่ในท่ีเก็บตามวัดวาอารามหรือเจดีย์ต่าง ๆ ในจังหวัด
อยุธยา ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าศิลปะของกรุงศรีอยุธยาเป็นยุคที่มี
ช่างศิลป์และหัตถกรรมฝีมือเยี่ยมและเป็นสิ่งส าคัญในประวัติศาสตร์
ศิลปะเอาไว้ 
 
      2. 2. ขั้นตอนการคิดเพื่อออกแบบชุดเครื่องประดับร่วมสมัย
จากศิลปวัตถุ เ ครื่ อ งทองอยุ ธยา ในแนวคิดการสร้ า งสรรค์
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากศิลปะไทย ในการด าเนินการในข้ันตอนดังน้ี 
ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้ข้อมูลจากข้อมูลที่ได้ลงมาสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปวัตถุและประวัติศาสตร์ศิลป์ในยุคสมัยอยุธยา
โดยใช้ประเด็นมุ่งไปที่ศิลปวัตถุอย่างเครื่องทอง และได้ลงพื้นที่เข้าไป
ดูเครื่องทองในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และ 
สถาบันสิริกิติ์ ที่มีการรวบรวมงานประณีตศิลป์ที่เกิดจากช่างสิบหมู่
ซึ่งสืบทอดกันมาแต่โบราณเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบชุด
เครื่องประดับร่วมสมัยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามีประวัติความ
เป็นมาที่แสดงถึงตัวตนเอกลักษณ์ความเป็นไทย และผู้วิจัยยังได้มี
การศึกษาในเรื่องของกระแสแฟช่ันหรือเทรนด์ วิช่ันพี่อยู่ในช่วงเวลา
ที่ส่งผลต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน เพื่อน ามาบูรณาการในการ
ออกแบบชุดเครื่องประดับในงานวิจัยชุดนี้ 
     รูปแบบชุดเครื่องประดับร่วมสมัยที่ผู้วิจัยได้ออกแบบเป็น
รูปแบบที่มีการอ้างอิงตามศิลปะที่เกิดขึ้นจากศิลปวัตถุอย่างเครื่อง
ทองสมัยอยุธยาโดยได้มีการดึงเอาเอกลักษณ์และจุดเด่นของรูปแบบ
ที่เกดิขึ้นบริษัทรับอวัตถุเครื่องทองออกมาเพื่อสร้างสรรค์รูปแบบของ
ชุดเครื่องประดับที่มีความสอดคล้อง กับหัวข้องานวิจัยไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบของลวดลายรูปทรงและเทคนิคการผลิตของเครื่องทองในยุค
สมัยนั้น มาพัฒนาออกแบบถูกชุดเครื่องประดับที่มีความร่วมสมัย 
กับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างลงตัว 
          รูปแบบชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่องทอง
อยุธยาแบบที่ 1 ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้แนวคิดให้มีรูปแบบของ
เครื่องประดับที่มีความหรูหรามีการจัดวางรูปทรงรูปร่างและ
ลวดลายที่พัฒนาออกแบบมาจากลวดลายที่เกิดขึ้นจากศิลปะสมัย
อยุธยาท าการจัดวางรูปแบบโดยมีต้นแบบหลักคือจุลมงกุฎทองค า
ประดับอัญมณีศิลปะอยุธยาตอนต้นซึ่งพบในกรุพระปรางค์วัดราช
บูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องประดับ
ทองโดยมีขนาดเล็กลงแยกรายละเอียดการจัดวางออกมาจาก
ต้นแบบแต่ยังคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจุลมงกุฎทองค า
ประดับอัญมณีซึ่งถือเป็นหนึ่งในศิลปวัตถุที่ส าคัญที่มีการค้นพบใน
สมัยอยุธยา 
          รูปแบบชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่องทอง
อยุธยาแบบที่ 2 ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้แนวคิดให้มีรูปแบบของ
เครื่องประดับทอง สไตล์มินิมอลที่แสดงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของลวดลายไทยท่ีพบจากศิลปวัตถุในสมัยของอยุธยาน ามาออกแบบ
โดยใช้เทคนิคการสร้างสรรค์และผลิตด้วยงานช่างบุดุนโลหะบนแผ่น
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ทองให้มีลวดลายรูปทรงนูนขึ้นมาและเกิดมิติโดย ชุดเครื่องประดับ
ทองชุดนี้จะมีรูปทรงและขนาดที่เล็กลงตามสไตล์มินิมอล 
          รูปแบบชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่องทอง
อยุธยาแบบที่ 3 ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้แนวคิดให้มีรูปแบบของ
เครื่องประดับที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและ
ยังสามารถเข้าไปอยู่ในระบบของเทรนด์ วิช่ันได้อย่างสม่ าเสมอนั่น
คือเครื่องประดับชาร์มโดยผู้วิจัยออกแบบชุดเครื่องประดับทองนั่น
แหละออกมาในรูปแบบของเครื่องประดับชาร์มที่ยังคงไว้ด้วยอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ มีที่มาจากช้ินส่วนเครื่องประดับทองค าฉลุ
ลายประดับทับทิมศิลปวัตถุที่พบในกรุพระปรางค์วัดมหาธาตุจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้ลวดลายไทยท่ีพบบนศิลปวัตถุช้ินนี้มาผ่าน
การวิเคราะห์และออกแบบโดยใช้เทคนิควิธีการสร้างสรรค์แบบ
ต้นฉบับในการฉลุแต่ลดรายละเอียดลวดลายต่างๆลงมาเพื่อให้เกิด

พื้นที่ความสวยงามและไม่ดูเยอะจนเกินไปในตัวของตัวเครื่องประดบั
ชาร์ม 
      3. ขั้นตอนการประเมินรูปแบบชุดเครื่องประดับ ผู้วิจัยได้
ออกแบบชุดเครื่องประดับทั้ง 3 รูปแบบ ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและ 
ผู้ เ ช่ียวชาญ ด้านศิลปะของไทย จ านวน 3 ท่าน และด้านการ
ออกแบบเครื่องประดับ จ านวน 3 ท่าน ท าการประเมิน และตอบ
แบบสอบถาม เพื่อให้ค าแนะน าในการชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจาก
ศิลปวัตถุเครื่องทองอยุธยาในแนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์  อัต
ลักษณ์จากศิลปะไทย  โดยใช้การประเมินในประเด็นหลักการการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และการอนุรักษ์ใน 3 ด้านคือ 1.ด้านความ
สวยงาม  2. ด้านรูปแบบของศิลปวัฒนธรรม 3. ด้านการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาเครื่องประดับไทย 
[4] [5] [6] [7] 

ตารางที่ 1 ผลการประเมิน ชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่องทองอยุธยาในแนวคิดการสร้างสรรค์                       
รูปแบบที่ 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3      
 

     
รายละเอียด 

รูปแบบ 1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 3 

x̄  S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. 

1. ด้านความสวยงาม 
  1.1 ความเป็นเอกลักษณ์ 3.83 0.75 4.83 0.40 4.00 0.63 
  1.2 หลักการออกแบบดา้นความคิดสร้างสรรค์ 3.66 0.81 4.50 0.54 3.50 1.00 
  1.3 การประยุกต์รูปแบบให้ความหลากหลาย 3.66 0.81 4.50 0.54 3.67 0.82 
2.ด้านรูปแบบของศิลปวัฒนธรรม 
  2.1 รูปแบบจากยุคสมัย 3.00 0.08 4.33 0.51 3.33 0.52 
  2.2 ความชัดเจนของอัตลักษณ ์ 3.66 0.51 4.33 0.51 3.67 1.00 
  2.3 การปรับเปลี่ยนและประยุกต์ช่างศิลป์ไทย 3.33 0.51 4.33 0.51 3.50 0.55 
3.ด้านการอนุรักษภ์ูมิปัญญาเครื่องประดับไทย 
  3.1 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องทองไทย 3.50 0.54 4.33 0.51 3.83 0.75 
  3.2 อนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทย 3.83 0.75 4.66 0.51 4.00 0.89 
  3.2 ความเป็นเอกลกัษณ์ของรูปแบบ เทคนิคและลวดลาย 4.66 0.51 5.00 0.00 4.17 0.75 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.68 0.58 4.53 0.44 3.74 0.76 

พบว่ารูปแบบ ชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่องทอง
อยุธยาในแนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากศิลปะไทย   
รูปแบบที่ 2 มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ( x ̄ =4.53 , 
S.D.=0.44) ซึ่งถือได้ว่ามีความเหมาะสมส าหรับการน ามาสร้างเป็น
ต้นแบบต่อไป ล าดับที่ 1 รูปแบบ ชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจาก
ศิลปวัตถุเครื่องทองอยุธยาในแนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัต
ลักษณ์จากศิลปะไทย รูปแบบที่ 2 มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x ̄ =3.68 , S.D.=0.58) ล าดับที่ 3 ชุดเครื่องประดับร่วมสมัย
จากศิลปวัตถุ เ ครื่ อ งทองอยุ ธยา ในแนวคิดการสร้ า งสรรค์
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากศิลปะไทยรูปแบบที่ 1 มีระดับความเหมาะสม
อยู่ในระดับน้อย ( x ̄ =3.74 , S.D.=0.76) 
 
      จากการประเมิน ชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่อง
ทองอยุธยาในแนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากศิลปะ

ไทยแบบท่ี 3 มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก( x ̄= 4.94, S.D. 
= 2.30 ) และค าตอบจากแบบสอบถามมีความเห็นไปในทาง
เห็นชอบต่อรูปแบบชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่อง
ทองอยุธยาในแนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากศิลปะ
ไทย  จึงถือได้ว่า รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมส าหรับการพัฒนา
เป็นต้นแบบเพื่อการผลิตต่อไป  ในส่วนของล าดับที่สอง คือรูปแบบ
ชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่องทองอยุธยาในแนวคิด
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากศิลปะไทย แบบที่ 2 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง( x ̄ = 2.72, S.D. = 1.74 ) ส่วนของ
ล าดับที่สาม คือรูปแบบชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครือ่ง
ทองอยุธยาในแนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากศิลปะ
ไทยแบบท่ี 1 มีความเหมะสมอยู่ในระดับปานกลาง ( x ̄= 2.45, S.D. 
= 1.87) 
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      4.ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาไปสู่กระบวนการ final 
design เพื่อสร้างต้นแบบ ชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุ
เครื่องทองอยุธยาในแนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จาก
ศิลปะไทย ผู้วิจัยได้แก้ไขและพัฒนาจากรูปแบบที่ได้จากจากประเมนิ 
ผนวกกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ จึงน าไปสู่
การออกแบบและสร้างต้นแบบ ชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจาก
ศิลปวัตถุเครื่องทองอยุธยาในแนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัต
ลักษณ์จากศิลปะไทย 

6. สรุปผลการวิจัย 
          1. ศิลปะในยุคสมัยของอยุธยาเป็นศิลปะที่แสดงความ
ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรูปทรงหรือลวดลายไทยออกมาได้อย่างประณีต
และงดงาม นั้นท าให้ลวดลายต่างๆยังคงสามารถสร้างสรรค์รูปแบบ
ศิลปะมาจนถึงปัจจุบัน  งานศิลปะที่เกิดขึ้นในช่วงของยุคสมัยอยุธยา
ล้วนเป็นงานช่างฝีมือที่มีความละเอียดและประณีตในการสร้างสรรค์
ผลงานช่างศิลป์ให้เกิดขึ้น ท าให้ความงามที่เกิดจากงานศิลป์ในสมัย
อยุธยามีความโดดเด่นและแสดงถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของยุคสมัย
ได้อย่างชัดเจนในเรื่องความรุ่งเรืองของศิลปะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น 
ศิลปวัตถุที่เกิดในสมัยอยุธยาจะเกิดจากช่างศิลป์ที่มีความประณีต
อย่างช่างหลวงหรือช่างที่อยู่ในวังเป็นผู้รังสรรค์ผลงานให้เกิดวัตถุที่
ทรงคุณค่าอย่างเครื่องทอง เครื่องทองถือเป็นศิลปวัตถุส าคัญอย่าง
หนึ่งที่มีการขุดค้นพบ ซึ่งถือเป็นของล้ าค่าทางงานศิลป์ที่แสดงถึง
ความสามารถและความงดงามของงานเชิงช่างในยุคสมัยนั้น งาน
เครื่องทองสมัยอยุธยามีลักษณะทางเชิงช่างของช่างบุดุน ช่างสลัก
ช่างฝังและช่างฉลุ  ท าการสร้างสรรค์ศิลปะบนโลหะที่มีค่าอย่าง
ทองค า โดยเครื่องทองในสมัยอยุธยาที่มีการค้นพบจะเป็นลักษณะ

งานของเครื่องทรงพระมหากษัตริย์หรือของใช้ในพระราชวัง 
เครื่องประดับและวัตถุมงคลที่ใช้ในการถวายแด่พระพุทธศาสนา  
ศิลปะที่ปรากฏบนเครื่องครองในสมัยอยุธยา สวนแต่เป็นลายไทยท่ีมี
ความสวยงามอ่อนช้อยตามแบบของงานศิลป์ไทย ซึ่งมีความเป็น
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ชัดเจนท่ีแสดงตัวตนถึงความเป็นไทยผ่าน
ศิลปวัตถุอย่างเครื่องทอง 
           2.การออกแบบชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุ
เครื่องทองอยุธยาในแนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จาก
ศิลปะไทยผู้วิจัยได้ท าการออกแบบให้ยังคงในรูปแบบความเป็น
ศิลปะจากสมัยอยุธยาที่ได้มาจากเครื่องทองของยุคสมัยนั้นโดยน า
รูปแบบการจัดวางรูปร่างรูปทรงลวดลายและเทคนิคการผลิตในเชิง
ช่างศิลป์ไทย ด้วยวิธีการบุดุน  การสลักฉลุลาย การจัดวางฝังอัญมณี
ที่พบจากศิลปวัตถุในสมัยอยุธยา  โดยใช้กระบวนการออกแบบ ด้าน
ความสวยงาม ด้านรูปแบบของศิลปวัฒนธรรม  ด้านการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาเครื่องประดับไทย จะน าไปสู่การออกแบบชุดเครื่องประดับ
ร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่องทองอยุธยาในแนวคิดการสร้างสรรค์
ผลิ ตภัณฑ์ อั ตลั กษณ์ จ ากศิ ลปะ ไทย  ให้ เ ป็ นผลิ ตภัณฑ์ ชุ ด
เครื่องประดับร่วมสมัยที่ยังคงกลิ่นอายจากศิลปะของสมัยอยุธยา
น ามารวมเข้ากับเทรนสมัยใหม่อยากลงตัวและยังเป็นการอนุรักษ์
ความเป็นไทยสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารไปยังผู้บรโิภคมีความงดงามของ
ศิลปะไทยท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษสู่สังคมปัจจุบัน     
          ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ มีความเห็นว่ารูปแบบของชุด
เครื่องประดับ ที่3 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x ̄ =4.85 , 
S.D.=2.14) จึงถือได้ว่ามีความเหมาะสมในการน ามาใช้สร้างต้นแบบ
ชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่องทองอยุธยา 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
        ผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ที่ 1 ในสังคมปัจจุบันรูปแบบของ
การด าเนินชีวิตมีการพัฒนาขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านมา รูปแบบของ
ศิลปะก็มีการพัฒนาท าให้แต่ล่ะปีมักเกิดรูปแบบหรือศิลปะแบบ
ใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่งงานศิลปะไทยอย่างลวดลายหรือสถาปัตยกรรมที่
เป็นเอกลักษณ์รวมถึงวัตถุหรือศิลปวัตถุ ที่แสดงถึงความเป็นตัวตน
ของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน เห็นได้จากความส าคัญ ที่ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ทรงมีพระราชปณิธาน ในการเก็บรักษางานศิลป์ไทยท าให้มีการ
ก่อตั้ง สถาบันสิริกิติ์ ซึ่งเป็นที่รวบรวมบุคคลที่มีความช านาญในงาน
ช่างศิลป์ของไทยเอาไว้และยังสร้างสรรค์ผลงานประณีตศิลป์จากช่าง
แขนงต่าง ๆ น ามารักษาไว้เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์เอาไว้เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป ผู้วิจัยจึงได้น าปัญหาเหล่านี้ไป
วิ เคราะห์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและออกแบบรูปแบบของ ชุด
เครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่องทองอยุธยาในแนวคิดการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากศิลปะไทย 
       ผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ที่ 2 การออกแบบชุดเครื่องประดับ
ร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่องทองอยุธยาในแนวคิดการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากศิลปะไทย ได้ออกแบบให้มีรูปแบบต่อการ
ออกแบบ ด้านความสวยงาม ด้านรูปแบบของศิลปวัฒนธรรม  ด้าน
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การอนุรักษ์ภูมิปัญญาเครื่องประดับไทย   โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัย
หลักที่น าไปสู่รูปแบบของชุดเครื่องประดับคือสิ่งที่พบในศิลปวัตถุ
จากการค้นพบว่าเป็นวัตถุจะช่วงประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยาที่แสดง
ถึงความเป็นไทยน ามาผนวกเข้ากับเทรนกระแสแฟช่ันในสังคม
ปัจจุบันจนได้ชุดเครื่องประดับร่วมสมัยที่มีความทันสมัยแต่ยังคง
ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนโดยผลิตภัณฑ์    
       จากผลการวิจัย ชุดเครื่องประดับร่วมสมัยจากศิลปวัตถุเครื่อง
ทองอยุธยาในแนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากศิลปะ
ไทย ที่ได้จากการประเมินท าให้เห็นตัวตนของความเป็นไทยไปยัง
ผู้บริโภค สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยตั้งใจพัฒนาวงการเครื่องประดับ
ไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมปัจจุบันและเห็นความส าคัญในการรักษาสิ่ง
ที่สืบทอดกันมาของมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนไทย
สามารถน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้จริง และผู้วิจัยได้ออกแบบพัฒนา
จากการศึกษาศิลปะไทย จนเห็นความเป็นไปได้ในการพัฒนาการ
ออกแบบเครื่องประดับโดยสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา จากศิลปะไทย
ที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ใครเห็นก็รู้เป็นว่าศิลปะ
ของไทย ซึ่งน าไปสู่การออกแบบเครื่องประดับที่แสดงถึงความเป็น
ไทยได้อย่างชัดเจน  ท่ีสามารถตอบสนองผู้บริโภครุ่นใหม่ และผู้คนท่ี
ยังคงต้องการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา รวมไปถึงเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในที่ท าให้เห็นตัวตนของความเป็นไทยไป
ยังผู้บริโภค สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยตั้งใจพัฒนาวงการเครื่องประดับ
ไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมปัจจุบันและเห็นความส าคัญในการรักษาสิ่ง
ที่สืบทอดกันมาของมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาคนไทย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี และ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ฐานข้อมูลจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม งานวิจัยนี้เป็น
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ระหว่างผู้วิจัยกับชุมชน วิธีการวิจัยด้วยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม 
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น การสนทนากลุ่มกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการสอบถามความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบเจาะจงจาก 3 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตสินค้าประจ าชุมชน กลุ่ม
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกลุ่มนักวิชาการประจ าท้องถิ่น เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูล ด้านข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเอกลักษณ์ของเสื้อ “อีหิ้ว” ของชุมชนไทยเบิ้ง มาออกแบบและพัฒนาผลงานวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ E-HEEW Collection จ านวน 2 รูปแบบ ได้แก่ เสื้อผ้าสตรี และของใช้ในบ้านท่ีเหมาะกับยุคสมัย โดยวิจัยร่วมกับชุมชน ซึ่งพบว่า ผู้
ที่มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัย มีความเข้าใจในกระบวนการท าการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม มีความพึงพอใจ รวมทั้งภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์    
E-Heew Collection ซึ่งเกิดจากการออกแบบโดยใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และยังตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้ง
พบว่าประโยชน์ของงานวิจัยเรื่องนี้ตรงกับยุทธศาสตร์ของชุมชนคือ ร่วมคิด ร่วมท า และให้ความส าคัญต่อผลงานวิจัยครั้งนี้ว่าเป็นงานวิจั ย
ต้นแบบเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรี มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก และผลิตภัณฑ์ปลอกหมอนอิงอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค าส าคัญ : ผลิตภณัฑ์, ภมูิปัญญาท้องถิ่น, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง 
 

Abstract 
The objectives of this study were to: 1) study the local wisdoms of Thai Bueng Ban Khok Salung Community, 

Phatthana Nikhom District, Lop Buri Province and 2) develop designed of local products based on the local wisdoms to 
reflect their cultural identity. This participatory action research between the researcher and the community, collected 
data using participant observation, in-depth interview with local wisdom people, focus group discussion, design and 
product prototype products and satisfaction survey. The samples drawn by purposive sampling consisted of 3 groups of 
subjects: local product manufacturers, cultural tourists and local academics. The research method were interview form 
and questionnaire. The qualitative data was analyzed by using content analysis and the quantitative data were 
analyzed for mean and standard deviation. 

The findings were as follows:  , the researcher adopted the identity of the shirt Thai Bueng wisdom “E-Heew” 
to design and product prototype products “E-Heew”  collection in 2 types was women's clothing and home accessories 
to suitable for the era. In participatory action research found that: The participant have an understanding of the process 
of participatory research, satisfied Including Proud of “E-Heew” collection which design by using Thai Bueng wisdom 
and realizing the value of their own cultural heritage And found that the benefits of research and found that the 
benefits of this research in consistent with the community strategy is join ideas and join to do. Attach importance to 
this research result is prototype research for local development. In addition, the responses from the questionnaire 
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revealed that the satisfaction mean of  women's clothing was in the high level, and home accessories was in the 
highest level. 
Keywords : product, local wisdom and Thai Bueng Ban Khok Salung Community 
 
 

1. บทน า 
     ชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง  ต าบลโคกสลุง  อ าเภอพัฒนานิคม  
จังหวัดลพบุรี  ได้ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่บ้านโคกสลุงมานานกว่า  
300  ปี  มีจุดเด่นทางวัฒนธรรมไทยเบิ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่บ่ง
บอกว่าเป็นชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงประกอบด้วย  การแต่งกาย 
ภาษาพูดที่มีส าเนียงเหน่อ  นามสกุลลงท้ายด้วยค าว่า “สลุง”  หรือ
ลักษณะเฉพาะทางวิถีชีวิต  ได้แก่  การสร้างบ้านเรือนยกสูงแบบ
เรือนไทย  ประกอบอาชีพโดยอาศัยประโยชน์จากสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ  ได้แก่  การท านา ท าไร่ หาปลา และมีความสามารถ
ในการท าเครื่องจักสานเพื่อประกอบอาชีพ  นอกจากนี้ชาวไทยเบิ้ง
บ้านโคกสลุงยังมีเอกลักษณ์เด่นในด้านการทอผ้าขาวม้าและการทอ
ย่ามเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน  ส าหรับเอกลักษณ์ด้านการละเล่น
พื้นบ้านได้แก่การเล่นเพลงพื้นเมือง   เครื่องดนตรีที่ชาวไทยเบิ้งบ้าน
โคกสลุงใช้เล่นกันเป็นประจ า  ได้แก่  โทนดินเผา  ปี่  กลองยาว  
ส่วนเพลงที่ร้องกัน  คือ  เพลงโนเน เพลงหอมแต่กลิ่น (หอมดอกมะ
ไพ)  เพลงพวงมาลัย  เพลงระบ าบ้านไร่  เพลงช้าเจ้าหงส์  และเพลง
โคราช  ด้วยลักษณะเด่นทางชาติพันธุ์ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ  และ
การด ารงไว้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประจ าพื้นถิ่นของชาวไทยเบิ้งบ้าน
โคกสลุง  อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า จึงได้รับการ
ประกาศให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในปีพุทธศักราช 2558  
จากข้อมูลข้างต้นท าให้ปัจจุบันชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง จังหวัด
ลพบุรี มีนักท่องเที่ยวที่สนใจในกิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็น
จ านวนมาก และกิจกรรมท่องเที่ยวดังกล่าวสามารถสร้างรายได้
ให้กับชุมในด้านต่างๆ เช่น การให้เช่าที่พักโฮมสเตร์ การจ าหน่าย
อาหารประจ าถิ่น และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะของที่
ระลึก 
 ปัจจุบันชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ต าบลโคกสลุง อ าเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 ด้าน ที่สามารถน ามา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ กล่าวคือ ภูมิปัญญาทางด้านงาน
หัตถกรรม ภูมิปัญญาด้านการด ารงชีพ ภูมิปัญญาด้านการอาหาร 
โดยเฉพาะด้านการด ารงชีพมีการรวมกลุม่แมบ่้านผู้ผลติของที่ระลกึท่ี
มีความหลากหลาย สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ ของที่ระลึก
ประเภทของบริโภค  และของที่ระลึกประเภทอุปโภค ซึ่งของที่ระลึก
ประเภทของบริโภค ได้แก่ ข้าวซ้อมมือ พริกตะเกลือ เครื่องด า  ของ
ที่ระลึกประเภทอุปโภค ได้แก่ เสื้อผ้าบุรุษและสตรี พวงกุญแจ 
กระเป๋าสตางค์สตรีรูปแบบต่าง ๆ  กระเป๋าถือสตรี ถุงย่าม ผ้าขาวม้า 
ตุ้งติ้งแขวนโทรศัพท์ สบู่  ซึ่งผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นดังกล่าวใช้วัสดุ
ประเภทผ้าที่ถักทอในท้องถิ่นในการผลิตอยู่บ้างแต่ไมม่ากนักจึงส่งผล
ให้การจัดจ าหน่ายขายได้ปริมาณน้อยตามไปด้วย 
 นอกจากนี้  เมื่อวิเคราะห์ลักษณะผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พบว่า 
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ผลิตในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มี
รูปแบบและการใช้วัสดุในท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถสื่อความหมายถึง
เอกลักษณ์ประจ าถิ่นได้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นดังกล่าวให้สามารถสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์
ของชุมชนได้อย่างชัดเจนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนบ้านโคกสลุง ต าบล
โคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่มีความหมายและมีคุณค่าอย่างยั่งยืน และเกิดคุณค่าทาง
เศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนไทยเบิ้ง บ้าน
โคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
 2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ฐานข้อมูลจาก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
  
3. สมมุติฐานของการวิจัย 
 ถ้าการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบก็จะได้ผลิตภัณฑ์ของที่มี
ความหมายและส่งผลต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ชุมชน
ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แบบมีส่วน
ร่วม มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการน าภูมิปัญญาด้านการแต่งกายของชาวไทย
เบิ้งบ้านโคกสลุงและพัฒนาเป็นผลติภัณฑ์เสื้อผ้าสตรีและของที่ระลึก
จากผ้า ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แรงบันดาลในจากเสื้อของ
สุภาพสตรีชาวไทยเบิ้งท่ีมีชื่อว่า “เสื้ออีหิ้ว” 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) ระหว่างผู้ วิจัยกับ ชุมชน ซึ่ ง
ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้ข้อมูลในขั้นตอน
การรวบรวมข้อมูลจากชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูล และสร้าง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากวัสดุ ภูมิปัญญาของชุมชนที่มีความโดดเด่น
และคงอัตลักษณ์ของชุมชน และทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้วยการ
สอบถามความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  โดยมี
วิธีการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าประจ าชุมชน กลุ่ม
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกลุ่มนักวิชาการประจ าท้องถิ่น  
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  กลุ่มนักวิชาการประจ า
ท้องถิ่น  5 คน ผู้ ผลิ ตสินค้ าประจ า ชุมชน 20 คน  และกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 200 คน จ านวนรวม 220 คน โดยใช้
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วิธีการสุ่มตัวการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ชุมชนและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยเบิ้ง 
บ้านโคกสลุง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้
ในการจัดเก็บข้อมูลจากเวทีสนทนากลุ่มและการถอดบทเรียนการ
ท างานร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับชุมชน 
 2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป 
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
แบบเรียงล าดับ  5 ระดับ จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ รูปแบบผลิตภัณฑ์มี
ความแตกต่างจากท้องตลาด  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของ
วัสดุที่ ใช้ในการผลิต รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถสื่อความ
หมายถึงชุมชนไทยเบิ้งได้ ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยสามารถใช้ได้ตาม
โอกาส และชุมชนสามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ โดยมี
ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบหาความเที่ยงตรงในเนื้ อหา (Content 
validity) แ ล ะ  ห าค่ าค วาม เช่ื อ มั่ น ข อ ง เค รื่ อ งมื อ ก ารวิ จั ย 
(Reliability) ด้วยการน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยจ านวน 30 คน ในจังหวัดสระบุรี โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาช (Cronbach’alpha coefficient) เท่ากับ 0.95 
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 3.1 รวบรวมข้อมูลภูมปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาการใช้ผ้าของชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ต าบลโคกสลุง อ าเภอพัฒนา
นิคมจังหวัดลพบุรี 
 3.2 วางแผนด าเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานผ้าของชุมชน ได้แก่ ช่างทอผ้า ช่างตัดเย็บ ช่างท าย่าม (ถุง
ย่าม) เพื่อรับแนวคิกในการออกแบบ 
 3.3 สร้างสรรค์ผลงานร่วมกันระหว่างผู้ท าการศึกษาวิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัย (ช่างทอผ้า ช่างตัดเย็บ ช่างท าย่าม ) 
 3.4 ร่วมกันวิภาคผลงานก่ออกแบบและปรับปรุงแก้ ไข
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
 3.5 น าเสนอผลงานและถอดบทเรียน 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  4.1 ด้านข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นระยะๆ ด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม 
ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบ และการถอดบทเรียนการท างาน
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับชุมชน 
  4.2 ด้านข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
ในขั้ นตอนของการทดสอบผลิตภัณ ฑ์ ต้ นแบบ ด้ วยการ ใช้
แบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ จากกลุ่มนักวิชาการประจ าท้องถิ่น ผู้ผลิตสินค้าประจ า
ชุมชน และกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 
2561 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม จึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ

วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์
ด้วยสถิติเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
6. ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยเลือกศึกษาด้านภูมิปัญญาด้านการด ารงชีพ เพื่อเป็น
แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งพบว่า ชาวไทยเบิ้งบ้าน
โคกสลุง มีภูมิปัญญาการถักทอผ้าและการนุ่งห่มคือ สุภาพบุรุษนิยม
สวมเสื้อกุยเฮง กางเกงขาก๊วย หรือนุ่งโจงกระเบน คาดผ้าขาวม้าที่
เอวและสะพายย่าม สุภาพสตรีนิยมนุ่งโจงกระเบนทับเสื้ออีหิ้ว (เสื้อ
ตัวสั้นเอวปล่อยสายเดี่ยว) คาดผ้าขาวม้าเป็นสไบสะพายย่าม จาก
ข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้น าเอกลักษณ์ของเสื้อ “อีหิ้ว” มาออกแบบ
และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบใหม่ เรียกว่า  ผลิตภัณฑ์        
E-HEEW Collection ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ านวน 2 รูปแบบ 
ได้แก่ เสื้อผ้าสตรี และของใช้ในบ้าน โดยรูปแบบแรกเป็นเสื้อผ้าสตรี 
จ านวน 20 ชุด จาก 5 โอกาสการใช้งานคือ ชุดกลางวัน ชุดกลางคืน 
ชุดล าลอง ชุดท างาน และชุดแต่งงาน และรูปแบบที่สองเป็นปลอก
หมอนอิง จ านวน 10 แบบ  ซึ่งวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต คือ ผ้าขาวม้า
ทอมือย้อมสีธรรมชาติซึ่งเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของชาวไทยเบิ้งบ้าน
โคกสลุง ซึ่งสีธรรมชาติที่ใช้ย้อม คือ วัสดุธรรมชาติที่พบในท้องถิ่น 
เช่น เปลือกสะเดา เปลือกกะโดน เปลือกประดู่  ฝักคูน แก่นขนุน ใบ
มะม่วง  

ผลการศึกษารวบรวมข้อมูลชุมชนด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การแต่งกาย 
เอกลักษณ์การแต่งกายของชาวไทยเบิ้งบ้าน

โคกสลุง ผู้หญิงนิยมสวมเสื้อกระโจม       (เสื้ออีหิ้ว) 
นุ่งผ้าโจงกระเบนสีพื้น  ไว้ผมทรงดอกกระทุ่ม  ในโอกาสไปท าบุญ
หรือร่วมงานส าคัญนิยมใช้ผ้าขาวม้าพาดบ่าเป็นสไบสะพายย่าม 
ผู้ชายสวมเสื้อผ้าป่านคอกลมแขนสั้นนุ่งผ้าโจงกระเบนสีพื้นคาด
ผ้าขาวม้าที่เอวสะพายย่าม  ในปัจจุบันการแต่งกายดังกล่าวเป็นที่
นิยมของชาวไทยเบิ้งอายุ 60 ปี ขึ้นไป หนุ่มสาวนิยมแต่งกายตามยุค
สมัย 
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ตารางที่ 1 แสดงเคร่ืองแต่งกายของชาวไทยเบ้ิง 
รูป ช่ือภาษาไทย

เบิ้ง 
ช่ือภาษาไทย การใช้สอย 

 
 
 
 

เสื้ออีหิ้ว เสื้อคอ
กระเช้า 

ใช้สวมใส่
ส าหรับผู้หญิง 

 
 
 
 

ถุงย่าม ย่าม ใช้ใส่ของ 
 
 
 

 
 
 

ผ้าขาว ผ้าขาวม้า -ใช้แทนผ้าสไบ
ส าหรับผู้หญิง
ในงานส าคัญ 
-ใช้คาดเอว
และพาดบ่า
ส าหรับผู้ชาย 

 
 
 
 

เสื้อกุ้ยเฮง เสื้อคอกลม ใช้สวมใส่
ส าหรับผู้ชาย 

 
 
 
 

กางเกง
ขาก๊วย 

กางเกง
ขาก๊วย 

ใช้นุ่ง 
 
 

 
 
 
 

ผ้าโจง โจงกระเบน ใช้นุ่งทั้งผู้ชาย
และผูห้ญิง 

 
การแต่งกายของชาวไทยเบิ้งถึงแม้จะดูเรียบง่าย สบาย ๆ 

แต่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชนที่สะท้อนการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ขนบประเพณี และวิถีการด ารงชีพของชาวไทยเบิ้งได้
อย่างชัดเจน  อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาในชีวิตประจ าวัน
โดยทั่วไปของผู้คนในชุมชนแห่งนี้  ตารางต่อไปนี้แสดงภาพเครื่อง
แต่งกายของชาวไทยเบิ้งที่ยังสามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน ณ ชุมชน
บ้านโคกสลุก อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

การออกแบบผลิตภัณฑ์และแนวคิดการออกแบบ       
E-Heew Collection 

ผู้วิจัยเสนอแนวคิดการออกแบบ เสื้อผ้าสตรี จ านวน 5 ชุด 
จาก 5 โอกาสการใช้งานคือ ชุดกลางวัน ชุดกลางคืน ชุดล าลอง ชุด
ท างาน และชุดแต่งงาน และปลอกหมอนอิง จ านวน 6 แบบ ดังนี ้

 
ตารางที่ 2 ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและ

แนวคิดการออกแบบ E-Heew Collection 
 

แบบ
ที ่

ประเภท รูปภาพ แนวคิดการออกแบบ 

1 ชุดกลางวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัดเย็บจากผ้าขาวม้าทอ
มือย้อมสีธรรมชาติ ตัวเสื้อ
และสายเดี่ยวใช้เทคนิค
การถักโคเช ซึ่งเป็นเทคนิค
ที่ชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง 
นิยมใช้กับการท าเสื้ออีหิ้ว 
ค ว า ม ย า ว ส่ ว น ห น้ า
ด้านล่างโค้งเว้าและทิ้งชาย
ด้านหลังยาวเหนือข้อพับ  
ส าม า รถ ส วม ใส่ ได้ กั บ
กางเกงขาสั้นและยาวได้
ตามโอกาส 

2 ชุดกลางคืน  
 
 
 

    ส่วนบนตัดเย็บจากผ้า
ไหมสีครีมเนื้อบางเพื่อเพิ่ม
ความมันวาวของตัวเสื้อ 
และส่วนล่างตัดเย็บจาก
ผ้ าขาวม้ าทอมื อย้ อมสี
ธรรมชาติ จีบรอบตัว ติดซี
ปด้านหลัง เพิ่มความแวว
วาวของส่วนกระโปรงด้วย
การประดับมุกเม็ดเล็ก ท า
ให้ชุดราตรีสั้นทรงคุณค่า
มากยิ่งข้ึน  

3 ชุดล าลอง 
 

 ตัดเย็บจากผ้าขาวย้อมสี
ธ ร ร ม ช า ติ  เพิ่ ม ค ว า ม
น่าสนใจบนตัวเสื้ อด้ วย
เทคนิ คก ารฟั่ น ชายผ้ า 
(การฝั่นชายผ้าเป็นทิคนิค
ที่ชาวไทยเบิ้ งนิยมใช้กับ
ก า ร ตั ด เ ย็ บ ถุ ง ย่ า ม ) 
สามารถสวมใส่กับกางเกง
ขายาวหรือขาสั้นได้ตาม
โอกาส 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
331ภาคบรรยาย



 

 

 

4 ชุดท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชุดท างานประกอบด้วย 
- เสื้อตัวนอกคอ

ตั้ งแขนยาวอก
ห่างสวมทับเสื้อ
ตัวในแบบอีหิ้ ว
ดั้งเดิม 

- กระโปรงตัดเย็บ
จากผ้ าถุ งย่ าม
ย้อมสีธรรมชาติ
ทรงทวิตสั้น 

5 ชุดแต่งงาน  ตัดเย็บจากผ้าทอเส้นใย
ฝ้ า ย ผ ส ม เส้ น ใย โท เร 
เพื่อให้ได้เนื้อผ้าที่บางและ
เบาเหมาะสมกับเป็นกับ
ชุดราตรี ตัวเสื้อส่วนบน
ยังคงเอกลักษณ์เสื้ออีหิ้ว 
ไ ว้ อ ย่ า ง ส ม บู ร ณ์ ส่ ว น
ด้ านล่ างกระโปรงบาน
ด้านหลังยาว ติดซีป 
ห ลั ง ย า ว ต ล อ ด แ น ว 
ตกแต่งด้วยลูกปัดมุกเพื่อ
ความแวววาวสมกับเป็น
ชุดแต่งงาน 

 
ตารางที่ 3 ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ปลอกหมอนและ
แนวคิดการออกแบบ E-Heew Pillowcase Collection 
แบบท่ี รูปภาพ แนวคิดการออกแบบ 

1  
 
 
 
 
 

   รับแรงบันดาลใจจากรอยจีบ
ด้ านบนของตั ว เสื้ ออีหิ้ ว  ใช้
เทคนิคการวางผ้าตามแนวขวาง
เพื่ อ ให้ เกิดความขัดแย้ งกับ
ผ้าพื้นท าให้ปลอกหมอนมีความ
กว้างขึ้นตามการมองเห็น และ
เพิ่ มความน่าสนใจด้วยวัสดุ
ธรรมชาติประเภทไม้ไผ่ ท าให้
เกิดความรู้สึกท่ีอบอุ่น 

2  
 
 
 
 
 

   รับแรงบันดาลใจจากรอยจีบ
ด้านบนของตัวเสื้ออีหิ้ว และจัด
วางแนวจีบทะแยงมุมเพื่อให้
เกิดความขัดแย้งที่ผิดธรรมชาติ
เพื่ อ ให้ เกิ ด จุ ด ส น ใจ ใน ตั ว
ผลิตภัณฑ์ 

3  
 
 
 
 

   รับแรงบันดาลใจจากสาย
ของเสื้ออีหิ้ว และผสมผสานกับ
ไม้ไผ่เพื่อให้ความรู้สึกอบอุ่น
และน่าถวิลหาในการมองเห็น 

 
4  

 
 
 
 
 

   รับแรงบันดาลใจจากตัวเสื้อ
อีหิ้วที่ผสมผสานการถักโครเช 
บางส่วนของตัวเสื้อ 

5  
 
 
 
 
 

   รับแรงบันดาลใจจากรอบจีบ
บนตัวเสื้ออีหิ้ว และตกแต่งด้วย
ลูกปัดมุกเพื่อความน่าสนใจใน
ตัวผลิตภัณฑ์ 

6  
 
 
 
 

   รับแรงบันดาลใจจากตัวเสื้อ
อีหิ้วที่ใช้เทคนิคการฟั่นชายผ้า
ตกแต่งเพิ่มความแปลกใหม่ให้
ตัวผลิตภัณฑ์ 
 
 

 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ E-Heew  
Collection 
 ตารางที่  4 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ (N=50) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
14 
36 

 
28.0 
72.0 

รวม 50 100 
 
 จากตารางที่ 4  พบว่ามีอัตราส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศหญิงร้อยละ 72.0 และเพศชายร้อยละ 28.0 
 
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลของผู้บริโภคจ าแนกตามอายุ (N=50) 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 

50 ปีขึ้นไป 

14 
15 
13 
8 

28.0 
30.0 
26.0 
16.0 

รวม 50 100 
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 จากตารางที่ 5 อายุเฉลี่ที่ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ร้อย
ละ 30 อายุ 31 – 40 ปี และอายุที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด ร้อย
ละ 16.0  อายุ 50 ปีขึ้นไป 
 
 ตารางที่ 6 แสดงจ านวนร้อยละของผู้บริโภค จ าแนกตาม
อาชีพ (N=50) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษา 
รับราชการ 
พนักงานเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว 
รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้าง 

10 
10 
14 
7 
6 
3 

20.0 
20.0 
28.0 
14.0 
12.0 
6.0 

รวม 50 100 
 

 จากตารางที่ 6 พบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานเอกชนร้อยละ 28.0 รองลงมา คือ รับ
ราชการ ร้อยละ 20.0 และนักศึกษา ร้อยละ 20.0 
 
 ตารางที่  7 แสดงจ านวนร้อยละของผู้บริ โภคที่ตอบ
แบบสอบถาม แยกเป็นรายได้ 
รายได้ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,000 บาทขึ้นไป 

10 
1 
7 
9 
23 

20.0 
2.0 
14.0 
18.0 
46.0 

รวม 50 100 

 
 จากตารางที่ 7 รายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 46 มี
รายได้ 25,000 บาทขึ้นไป รองลงมาคือรายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท 
ร้อยละ 20.0  
 
 ตารางที่  8 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่มี ต่ อผลิตภัณฑ์  E-Heew  
Collection (N=50) 

รายการ ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 

ท่านมีความพึงพอใจต่อ
ผลิตภณัฑ์ E-HEEW 
COLLECTION เพียงใด 

4.88 0.32 มาก 

ความหลากหลายของรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ E-HEEW 
COLLECTION มีความ
เหมาะสมเพียงใด 

4.76 0.43 มาก 

ราคาของผลติภณัฑ์ E-HEEW 
COLLECTION มีความ
เหมาะสมในระดับใด 

4.32 0.47 มาก 

เมื่อแรกพบผลิตภัณฑ ์E-HEEW 
COLLECTION ท่านมีความพึง
พอใจในระดับใด 

4.76 0.43 มาก 

ผลิตภณัฑ์ E-HEEW 
COLLECTION สามารถสื่อ
ความหมายการเป็นผลติภณัฑ์
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ได้ในระดับใด 

4.88 0.32 มาก 

ท่านมีความพึงพอใจและสนใจ
ซื้อผลติภณัฑ์ E-HEEW 
COLLECTION ในระดับใด 

4.66 0.47 มาก 

รวม 4.71 0.41 มาก 
 
 จากตารางที่ 8 ประเมินความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อผลิตภัณฑ์ E-HEEW COLLECTION มีอยู่ในระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย 4.71 ) 
 

7. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ  มีการประเมินผลิตภัณฑ์      

E-HEEW COLLECTION จากบุคคล 3 กลุ่ม ดังนี้ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักวิชาการประจ าท้องถิ่นที่มีต่อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
สตรี ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินผลิตภัณฑ์
ปลอกหมอนอิง อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรีและปลอกหมอนอิง 
อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มแม่บ้าน
ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรีและปลอกหมอนอิง 
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ E-HEEW 
COLLECTION สามารถสื่อความหมายการเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ดี 
 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ถอดบทเรียนจาก
การศึกษาวิจัยร่วมกับชุมชน โดยจัดสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้ร่วมวิจัยใน
ชุมชน จ านวนทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งประกอบด้วย ช่างทอผ้า ช่างจักสาน 
นักวิชาการประจ าท้องถิ่น กลุ่มสตรีผู้ผลิตสินค้าชุมชน กลุ่มเด็กและ
เยาวชนในต าบลโคกสลุง ผู้น าชุมชน และครูภูมิปัญญา ซึ่งค าถามที่
ใช้ในการถอดบทเรียนคือ ความรู้สึกที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
ผลงานของชุมชนกับนักวิจัยตลอดช่วงเวลาด าเนินโครงการ  และ
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ความรู้สึกในการเข้าร่วมชมการแสดงผลงานการศึกษาวิจัย ซึ่งผล
การศึกษาสรุปได้ว่า ชุมชนมีความเข้าใจในกระบวนการท าการศึกษา
วิจัยแบบมีส่วนร่วม และมีความพึงพอใจรวมทั้ งภาคภูมิ ใจใน
ผลิตภัณฑ์ E-Heew Collection ซึ่งเกิดจากการออกแบบโดยใช้ภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น และผู้ร่วมวิจัยยังตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้งพบว่าประโยชน์ของงานวิจัยเรื่องนี้ตรง
กับยุทธศาสตร์ของชุมชนคือ ร่วมคิด ร่วมท า และให้ความส าคัญว่า
งานวิจยัเรื่องนี้เป็นงานวิจัยต้นแบบเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 
8. อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ชุมชน
ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แบบมีส่วน
ร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน
ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้
ฐานข้อมูลจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน ผู้วิจัยได้
ออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบประเภทเสื้อผ้าสตรีและของที่ระลึกที่ท า
จากผ้า ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบว่าชุมชนมีความเข้าใจและเกิดความ
รักในวัฒนธรรมภูมิปัญญาของตนมากขึ้นและชุมชนได้รับผลิตภัณฑ์
ต้นแบบที่มีเรื่องราวซึ่งส่งผลต้อการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมากข้ึนรวมทั้ง
เกิดอาชีพด้านการทอผ้ามาขึ้นตามล าดับ การศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อ าเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี แบบมีส่วนร่วม เป็นงานวิจัยที่ชุมชนสามารถน า
ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้จริง 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชน
ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แบบมีส่วน
ร่วม พบว่าการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ เดิมมาพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในชุมชนสามารถท าให้เกิดความรักและหวงแหนใน
มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้ และควรมีการท าการศึกษาวิจัย
ต่อตามข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

ผู้น าชุมชนควรหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากผลการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ชุมชนไทยเบิ้ง บ้าน
โคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

ผู้น าชุมชนและกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตสินค้าชุมชน (OTOP)ควร
จัดการศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเป็นระบบเพื่อความ
สะดวกและยั่งยืนในจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
            นักวิจัยด้านการออกแบบควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่เดิมให้มีความทันสมัยและสอดคล้องต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคให้มากยิ่งข้ึน  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ส่งผลต่อดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงทางด้านการเงิน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจ าลอง Z-score ของ Altman (1986) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล SETSMART ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561จ านวน 463 บริษัท (1,792 ข้อมูลรายปี)  การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิง
ประจักษ์ (Empirical Research) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Logistic regression analysis) 

ผลการวิเคราะห์ถดถอย Logistic พบว่า ระยะเวลาเก็บสินค้า (ITID) และระยะเวลาจ่ายช าระหนี้ (APP) มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับตัวช้ีวัดดัชนีความเสี่ยงทางการเงิน (โอกาสความล้มเหลวทางการเงิน) ส่วนระยะเวลาเก็บหนี้ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดดัชนีความ
เสี่ยงทางการเงิน ผลการวิจัยนี้น าไปสู่ข้อเสนอแนะต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการลดความเสี่ยงทางการเงิน โดย
(1) ควรมีการติดตามการเก็บเงินจากลูกหนี้ที่ขายเชื่อให้สั้นที่สุด และ (2) เงินสดส่วนเกินควรมีการน าไปลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น (สินทรัพย์
สภาพคล่องสูง) เพื่อสร้างผลก าไร 
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Abstract 
This study aims to analyze the working capital management affecting on financial risk indicators of the 

companies listed on the Stock Exchange of Thailand. This research using Altman’s Z-score model (1986). Data 
collection from SETSMART database during year 2016 – 2018 of 463 companies (1,792 firm year observation). The study, 
an empirical research, applies the logistic regression. 

The study found a significant positive relationship between the inventory turnovers in days (ITID) and average 
payment period (APP) of financial risk indicators (bankruptcy risk). However, the average collection periods (ACP) is not 
significantly affected financial risk indicators. The paper therefore recommends (1) that firms should promptly collect 
cash from credit sales, (2) that excess cash should be reinvested in short-term securities (liquid assets) to generate 
profits 
Keywords: working capital management, corporate financial distress, financial risk indicators. 
 
 
1. บทน า 

ปัจจุบันความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงส าคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ หากกิจการประสบปัญหาในการ
บริหารจัดการเงินทุนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในกิจการ 
หรือต้นทุนในการจัดหาเงินทุนสูงกว่าสถานการณ์ปกติ อาจจะ
เนื่ องมาจากความไม่สมดุลกันระหว่างสิ นทรัพย์และหนี้ สิน 
(Mismatch) หรือมีกระแสการไหลออกของเงินทุนที่ไม่คาดคิดตาม
แผนงบประมาณในการด าเนินงาน นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องยังอาจจะมาจากภาวะของตลาดและอุตสาหกรรม ที่ที่
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการ จนท าให้กิจการขาดสภาพ

คล่อง โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจตามปกติ ดังนั้น การ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องด้วยการจัดวางระบบที่เหมาะสม
จึงมีความส าคัญยิ่งต่อกิจการ ในมุมมองที่เป็นเครื่องมือท่ีช่วยประกัน
การด าเนินงานต่อเนื่องของการด าเนินธุรกิจ และต้องมั่นใจว่าระบบ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ จัดวางไว้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ และลักษณะ
ของการด าเนินงานที่เป็นทางค้าปกติ รวมทั้งสถานะความเสี่ยงที่
กิจการเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันส่งผลให้กิจการเผชิญปัญหาด้านการเงิน ส่งผลต่อโอกาสการ
ล้มละลายของกิจการได้ และยังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อผู้มีส่วนได้
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เสียอีกด้วย ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลและเครื่องมือช่วยในการ
บริหารจัดการปัญหาในหลายด้านที่มีความส าคัญต่อกิจการ และการ
ที่กิจการจะสามารถด าเนินงานและอยู่รอดได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ เพราะ
เงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้การด าเนินงาน
เป็นไปได้อย่างต่อเนื่ อง จึ งจ าเป็นอย่ างยิ่ งที่ ผู้บริหารต้องให้
ความส าคัญในการบริหารสภาพคล่องดังกล่าว ธรากร หทัยเจริญ
ลาภ [1]  

การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (Working capital) เป็น  
กลยุทธ์ที่ ส าคัญ ในการจัดการทางการเงินของบริ ษัท  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดและรักษาระดับของเงินสด หลักทรัพย์ที่มี
สภาพคล่องสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย ลูกหนี้การค้า รวมทั้ง
สินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เงินทุนหมุนเวียนเป็นปัจจัย
บ่ ง ช้ีถึ งสถานะการเงินของกิ จการ ที่ ส ามารถสะท้ อนไปยั ง
ความสามารถในการท าก าไรและสภาพคล่องได้อีกด้วย ธรากร หทัย
เจริญลาภ [1]  โดยเงินทุนหมุนเวียนประกอบไปด้วยสินทรัพย์
หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนซึ่งเป็นรายการที่มีสภาพคล่องสูง 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบคือ (1) เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 
(Net working capital) หรือที่เรียกว่าเงินทุนหมุนเวียน (Working 
capital) ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนหักหนี้สินหมุนเวียน (2) 
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ใช้ในการด าเนินงาน (Operational working 
capital) ประกอบด้วยสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้
การค้าและ (3) เงินทุนหมุนเวียนทางการเงิน (Financial working 
capital) ประกอบด้วยรายการเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ที่ไม่ได้เป็น
รายการในสินทรัพย์หมุนเวียนที่ใช้ในการด าเนินงาน เช่น เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด Wöhrmann, Knauer & Gefken [2] 

เมื่อกิจการมีการเติบโตขยายก าลังการผลิต ความต้องการ
เงนิทุนหมุนเวียนจะเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัว เช่น การสร้าง
โรงงานเพื่อเพิ่มก าลังการผลิต การลงทุนในวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น   
เป็นต้น การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพจะ
ส่งผลต่อมูลค่าของกิจการในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเพื่อให้บริษัทด าเนินงานไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลด้านเงินทุนหมุนเวียนจึงเป็นเสมือน
สัญญาณเตือนภัยต่อการบริหารการเงิน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือท่ีใช้
ป้องกันความเสี่ยงและความล้มเหลวทางการเงิน ข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินของบริษัทถือเป็นสารสนเทศที่ส าคัญที่ ช่วยในการ
พยากรณ์การด าเนินงานของกิจการในปัจจุบันและอนาคต งานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนในอดีตจ านวนมาก ที่ได้น า
ตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์หรือ
พยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน หรือท่ีเรียกว่าอัตราส่วนทางการ
เงิน (Financial Ratio) โดยนักวิเคราะห์จะน ามาใช้เป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของกิจการ นอกจากนี้
อัตราส่วนทางการเงินยังถูกน าไปเป็นตัวแปรต่างๆ ในการทดสอบ
ความเสี่ยงและความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทอีกด้วย ชไมพร 
รัตนเจริญชัย [3]  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งได้แก ่วงจรเงินสด ระยะเวลาในการเก็บ

หนี้ ระยะเวลาในการเก็บสินค้า และระยะเวลาในการจ่ายช าระหนี้ที่
มีต่อความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งวัดโดยแบบจ าลอง Z-score ของ 
Altman (1986) เพื่อเป็นข้อมูลต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ให้กู้ เจ้าหนี้ 
ผู้บริหาร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปพิจารณา
นโยบายการจัดการเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะผู้บริหารในการ
พิจารณาวางแผนการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและ
เป็นการหาแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโอกาสความล้มเหลว
ทางการเงิน 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน 
 เงินทุนหมุนเวียน (Net Working Capital) หมายถึง 
เงินทุนที่กิจการจัดหามาเพื่อใช้ในการจัดหาสินทรัพย์หมุนเวียน 
(Current Assets) ส าหรับการด าเนินงานก่อนที่กิจการจะได้รับเงิน
สดจากการขายสินค้าและบริการ หรือการช าระหนี้จากลูกหนี้การค้า 
หรือเงินทุนที่กิจการต้องมีส ารองไว้ใช้หมุนเวียน ตั้งแต่กิจการเริ่ม
จ่ายเงินสดในการช าระค่าสินค้า วัตถุดิบหรือช าระหนี้คืนเจ้าหนี้
การค้าและจ่ายค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่างๆ จนกว่ากิจการจะได้รับเงิน
สดจากการขายสินค้าหรือบริการ หรือรับช าระหนี้จากลูกหนี้การค้า 
(โดยไม่นับรวมถึงการซื้อสินทรัพย์ เพื่อให้กิจการสามารถขายสินค้า
และบริการได้ตามเป้าหมาย ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ และอารมณ์ ริ้ว
อินทร์ [4]  เงินทุนหมุนเวียนจึงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่ เป็น
สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ประกอบด้วย เงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว 
ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือ ในส่วนที่เกินกว่าหนี้สินหมุนเวียนและ
สินทรัพย์อื่นๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว ชไมพร 
รัตนเจริญชัย [3] ความสามารถในการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
สามารถท าให้ธุรกิจมีก าไรและมีสภาพคล่องที่ดี ต้นทุนค่าเสียโอกาส
ต่ าที่สุด ลดความเสี่ยงที่กิจการไม่สามารถช าระหนี้ระยะสั้นได้ตาม
ก าหนดและหลีกเลี่ยงการน าเงินทุนหมุนเวียนไปลงทุนในส่วนที่ไม่
จ าเป็นและเพื่อเพิ่มความสามารถในการท าก าไร  สุธาสินี สุวรรณ
ภักดิ์ และคณะ [5]  

แนวคิดเกี่ยวกับความล้มเหลวทางการเงิน 
เหตุการณ์เกี่ยวกับความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจ

เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดแนวคิดพัฒนาการสร้างรูปแบบในการ
พยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทไว้ล่วงหน้า โดยที่การ
สร้างเครื่องมือในการพยากรณ์ต้องอาศัยตัวช้ีวัดทางการเงิน ซึ่งเกิด
จากแนวคิดการวิเคราะห์งบการเงินที่เป็นผลการด าเนินงานในอดีต
ของกิจการ ซึ่งสามารถน ามาพยากรณ์สภาพเศรษฐกิจในอนาคตได้ 
โดยเทคนิคทางสถิติที่ได้รับความนิยมและน าไปประยุกต์ใช้เพื่อค้นหา
สัญญาณเตือนภัยความล้มเหลวทางการเงิน คือ Altman’s Z score 
Model เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด วรรณกรรมเกี่ยวกับ
การพยากรณ์ความล้มเหลวทางด้านการเงินของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ไทยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาถึงความแม่นย าของการใช้
แบบจ าลองในการพยากรณ์โอกาสที่ธุรกิจจะเกิดความล้มเหลวทาง
การเงินหรือเข้าสู่ภาวะล้มละลาย ชไมพร รัตนเจริญชัย [3] กล่าวว่า 
แบบจ าลองของ Altman (1968) ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้เกิด
ภาวะความล้มเหลวทางการเงินอันเนื่องมาจากปัญหาในการ
ด าเนินงาน ส่งผลกระทบไปยังขาดทุนสะสมเกินส่วนของเจ้าของและ
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ยังมีหนี้สินที่มากเกินกว่าที่จะจ่ายช าระหนี้ด้วยสินทรัพย์ที่มี  ตัวแปร
ที่ใช้ในการพยากรณ์ความล้มเหลว คืออัตราส่วนทางการเงินที่มี
ศักยภาพซึ่งน ามาใช้ในการคาดการณ์จ านวนทั้งสิ้น 22 รายการ แบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท คือ Liquidity ratio ใช้ในการวัดสภาพคล่อง 
Profitability ratio ใช้วัดความสามารถในการท าก าไร Leverage 
ratio ใช้ในการวัดโครงสร้างหนี้สิน Solvency Ratio ใช้วัดความ
เพียงพอของเงินทุน และ Activity ratio ใช้วัดประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ผลจากการศึกษาของ Altman นั้นพบว่า มีตัวแปรเพียง 
5 ตัวแปรเท่านั้น ที่สามารถพยากรณ์ไปยังภาวะความล้มเหลวทาง
การเงินและความเสี่ยงต่อการล้มละลาย หรือท่ีเรียกว่า Z-Score   
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 วงจรเงินสด (Cash conversion cycle: CCC) 
 วงจรเงินสด เป็นการพิจารณาสภาพคล่องของธุรกิจซึ่งมี
ส่วนส าคัญต่อการก าหนดปริมาณเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ เพราะ
เป็นการพิจารณาระยะเวลาที่กิจการจะได้รับสินค้า ขายสินค้าและ
ได้รับเงินจากลูกค้าเทียบกับระยะเวลาช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้า 
ซึ่งพิจารณาจากจ านวนวันของวงจรเงินสดยิ่งสั้น จะท าให้มีกระแส
เงินสดเข้าในกิจการเร็วขึ้นซึ่งส่งผลต่อรายได้และผลก าไรที่สูงขึ้น   
แต่หากจ านวนวันของวงจรเงินสดมีแนวโน้มมากขึ้นเป็นสัญญาณ
เตือนว่ากิจการอาจประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องและมีโอกาสที่
ธุรกิจจะเกิดความล้มเหลวทางการเงิน สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ และ
คณะ [3] งานวิจัยของธรากร หทัยเจริญลาภ [1] และชไมพร รัตน
เจริญชัย [2] พบว่า วงจรเงินสดมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญเชิง
บวกต่อความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวทางการเงิน ในขณะที่ สุดา
ทิพย์ ปรัชญาสกล [6] พบว่าวงจรเงินสดมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญเชิงลบกับความสามารถในการท าก าไรโดยจากการทบทวน
วรรณกรรมข้างต้นเมื่อผู้วิจัยพิจารณาร่วมกับแนวคิดของวงจรเงินสด 
จึงตั้งสมมติฐานในการวิจัย ดังน้ี 
 H1: วงจรเงินสดมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบต่อดัชนีช้ีวัด
ความเสี่ยงทางการเงิน 
 ระย ะ เวล าใน ก ารเก็ บ ห นี้  (Average Collection 
Period: ACP) 
 ระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้ เป็นตัวแปรที่ใช้วัด
ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าหากกิจการมี
ระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าที่สั้นก็จะส่งผลให้กิจการมี
เงินสดเพียงพอต่อการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถน าเงินสดมาใช้ใน
การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพได้ หากกิจการมี
ระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้ายาวนานก็จะส่งผลให้
กิจการมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องจัดหา
เงินทุนเพิ่มเติมจากภายนอกส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น ซึ่งหาก
จัดหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอหรือจัดหาไม่ทันความต้องการ
ธุรกิจอาจเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องและมีโอกาสที่ธุรกิจจะเกิด
ความล้มเหลวทางการเงิน งานวิจัยของธรากร หทัยเจริญลาภ [1] 
และ ชไมพร รัตนเจริญชัย [3]  พบว่า ระยะเวลาในการเก็บเงินจาก
ลูกหนี้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญเชิงบวกต่อความเสี่ยงที่จะเกิด
ความล้มเหลวทางการเงิน ในขณะที่ โชษิตา เปสตันยี และสรียา 
วิจิตรเสถียร [7] ที่ พบว่า ระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้มี

อิทธิพลทางอ้อมเชิงลบต่อความสามารถในการท าก าไร  จึง
ตั้งสมมติฐานในการวิจัย ดังนี ้
 H2: ระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้มีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงทางการเงิน 
 ระยะเวลาในการเก็บสินค้ าคงเหลือ (Inventory 
Turnover in Day: ITID) 
 ระยะเวลาในการเก็บสินค้าคงเหลือ คือระยะเวลา
นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้ามาขายหรือวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตเข้ามา
เก็บไว้ในคลังสินค้า ผ่านกระบวนการผลิตจนถึงวันที่ขายสินค้าออก
ไป หากกิจการมีระยะเวลาการเก็บสินค้าคงเหลือที่ยาวนานจะส่งผล
ให้มีต้นทุนการดูแลรักษาที่สูง และการที่กิจการมีสินค้าคงเหลือใน
ปริมาณมากแสดงให้เห็นว่ากิจการน าเงินไปลงทุนกับสินค้าคงเหลือ
มาก อาจท าให้เงินสดไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ และท าให้
กิจการเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องส่งผลต่อความสามารถในการ
ท าก าไร งานวิจัยของชไมพร รัตนเจริญชัย [3] ระยะเวลาในการเก็บ
สินค้าคงเหลือมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญเชิงบวกต่อความเสี่ยง
ที่จะเกิดความล้มเหลว ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานในการวิจัย ดังน้ี 
 H3: ระยะเวลาในการเก็บสินค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงทางการเงิน 
 ระยะเวลาในการจ่ายช าระหนี้ (Average Payment 
Period: APP) 
 ระยะเวลาในการจ่ายช าระหนี้ เป็นระยะเวลานับตั้งแต่
วันที่ซื้อสินค้ามาขายหรือซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต จนกระทั่งถึง
วันที่จ่ายช าระค่าสินค้าหรือวัตถุดิบนั้น โดยระยะเวลาในการจ่าย
ช าระหนี้จะสะท้อนให้เห็นว่า หากกิจการสามารถยืดระยะเวลาให้
ยาวนานขึ้นก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน
และมีภาวะความเสี่ยงลดลง แต่ในขณะเดียวกันหากกิจการยืดเวลา
การจ่ายช าระหนี้ให้ยาวนานข้ึนเท่าใดก็จะท าให้กิจการเสียโอกาสใน
การได้รับส่วนลดเงินสดและอาจท าให้กิจการเสียเครดิตการค้าใน
ระยะยาว ส่งผลให้กิจการมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
เผชิญความเสี่ยงท าให้กิจการมีโอกาสที่ธุรกิจจะเกิดความล้มเหลว
ทางการเงิน สุดาทิพย์ ปรัชญาสกล [6] ไพโรจน์ เย็นเศรณี [7] 
งานวิจัยของ ชไมพร รัตนเจริญชัย [3] พบว่า ระยะเวลาในการจ่าย
ช าระหนี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถในการท าก าไร 
ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานในการวิจัย ดังน้ี 
 H4: ระยะเวลาในการจ่ายช าระหนี้มีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงทางการเงิน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐาน จึงน าเสนอ
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
  
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

เงินทุนหมุนเวียน 
วงจรเงินสด 
ระยะเวลาในการเก็บหนี ้ 
ระยะเวลาในการเก็บสินค้า  
ระยะเวลาในการจ่ายช าระหนี ้ 

ดัชนีช้ีวัดความเสีย่ง
ทางการเงิน 

ตัวแปรควบคุม 
ขนาดของกิจการ 

(Firm size) 
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3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลงบการเงิน จาก 

SETSMART ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 - 2561 จ านวน 1,792 ข้อมูลรายปี โดย
ไม่รวมกลุ่มธุรกิจการเงิน เนื่องจากลักษณะการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทเหล่านี้ต่ างจากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลต่อผลลพัธ์การวิจัยเกี่ยวกับมลูคา่
ของกิจการเนื่องจากลักษณะการด าเนินงานแตกต่างไปจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมอื่น 

ตารางที่ 1  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษา 
รายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม 2561 2560 2559 2558 Total 

1.   กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 52 52 49 48 201 
2.   กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 49 48 46 40 183 
3.   กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 35 35 35 34 139 
4.   กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 107 106 101 93 407 
5.   กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม 88 88 85 84 345 
6.   กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภค 37 35 36 36 144 
7.   กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 95 94 95 89 373 

รวม 463 458 447 424 1,792 

ทีม่า: จากรายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2562 
 
 
 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
วงจรเงินสด = ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้+ระยะเวลาการเก็บ 
        สินค้าคงเหลือ–ระยะเวลาการจ่ายช าระเจ้าหนี้ 
ระยะเวลาในการเก็บหนี้ =  (ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย×365)/ขายสุทธ ิ
ระยะเวลาในการเก็บสินค้า = (สินค้าคงเหลือโดยเฉลี่ย×365)/

ต้นทุนขายสินค้า 
ระยะเวลาในการจ่ายช าระหนี้ = (เจ้าหนี้การค้า×365)/ต้นทุนขาย 
ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงทางการเงิน (Z-Score)  
 =0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999X5 

X1= เงินทุนหมุนเวียน/สินทรัพย์รวม; 
X2= ก าไรสะสม/สินทรัพย์รวม; 
X3= ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพย์รวม; 
X4= มูลค่าตลาดของส่วนผู้ถือหุ้น/มูลค่าตามบัญชีของ

หนี้สินรวม; 
  X5= ยอดขาย/สินทรัพย์รวม 
Z-Score (Dummy variable) 

เท่ากับ “1” ถ้า Z-Score ≤ 1.8 (แสดงถึงฐานะทาง
ธุรกิจจะเกิดความล้มเหลวทางการเงิน)  

เท่ากับ “0” ถ้า Z-Score > 1.8 (ธุรกิจไม่ได้อยู่ในภาวะ
ที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ได้น าสถิติเชิงพรรณนามา

อธิบายลักษณะของข้อมูลและสถิติ เชิงอนุมานในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปร ซึ่งผู้วิจัยก าหนดให้ค่าความเสี่ยงของ
โอกาสความล้มเหลวทางการเงินเป็นตัวแปรตามที่มีค่าได้เพียง 2 
ค่าคือ 1 และ 0 ตามแนวคิดของ Altman ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ระหว่างความสัมพันธ์ของตัวแปรการบริหารเงินทุนหมุนเวียนทั้ง 4 
ตัวแปร ประกอบด้วย วงจรเงินสด ระยะเวลาในการเก็บหนี้ 
ระยะเวลาในการเก็บสินค้า และระยะเวลาในการจ่ายช าระหนี้ กับ
ตัวแปรโอกาสความล้มเหลวทางการเงิน (Z-Score) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ จากแบบจ าลองตัวแปรโอกาสความ
ล้มเหลวทางการเงิน (Z-Score) ได้จ าแนกเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มที่มี
จ านวน 2 ค่าคือ 1 และ 0 ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรใช้แบบจ าลอง Logistic Regression ซึ่ง
นิยมใช้ในการทดสอบทางสถิติของตัวแปรหรือปัจจัยที่ท าให้แต่ละ
กลุ่มมีความแตกต่างกัน  

 
รูปที่ 2 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
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 จากรูปที่  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของ
รายการที่ เป็นองค์ประกอบของวงจรเงินสดในแต่ละปี จาก
แผนภาพค่าเฉลี่ ยของรายการเงินทุนหมุน เวียนของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมทั้ง 7 กลุ่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2558-2561  

พบว่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาการจ่ายช าระหนี้
เฉลี่ยแต่ละปีมีจ านวนวันค่อนข้างคงที่ตลอดช่วงเวลาที่ใช้ใน
การศึกษา แต่ค่าเฉลี่ยของวงจรเงินสดมีค่าลดลงในช่วงปี พ.ศ. 
2559-2560 และมีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นผล
มาจากการเพิ่มขึ้นของระยะเวลาเก็บสินค้าเฉลี่ยที่ยาวนานขึ้น 

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะพื้นฐานของตัวแปร 

ตัวแปร Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
วงจรเงินสด 101.77 188.17 -563.98 975.78 
ระยะเวลาเก็บหนี ้ 60.44 60.30 0.00 987.67 
ระยะเวลาเก็บสินค้า 114.05 183.08 0.00 990.17 
ระยะเวลาจา่ยช าระหนี ้ 72.73 78.22 0.00 997.28 
ขนาดกิจการ 6.77 0.73 2.71 9.37 
Z-Score 0.07 0.26 0.00 1.00 
หมายเหตุ: N = 1,792 Firm year observation 
 จากตารางที่ 2 พบว่าการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งหมด
จ านวน 1,792 บริษัทที่เป็นข้อมูลรายปี ซึ่งประกอบด้วย 1.วงจร
เงินสด ซึ่ งพบว่ามีค่าเฉลี่ย  (Mean) เท่ ากับ 101.77 และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) เท่ากับ 188.17 วัน 2.
ระยะเวลาในการเก็บหนี้ พบว่ามีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 60.44 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) เท่ากับ 60.30 วัน 
3.ระยะเวลาในการเก็บสินค้า พบว่ามีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 
114.05 วัน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) เท่ากับ 
183.08 วัน และ 4.ระยะเวลาจ่ายช าระหนี้  

พบว่ามีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 72.73 วัน และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. Deviation) เท่ากับ 78.22 วัน จะเห็นได้ว่าบริษัท
ส่วนใหญ่มีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีความแตกต่างกันอย่าง
มาก 
 ในขณ ะที่ ขนาดกิจการ (F_Size) พบว่ามีค่ าเฉลี่ ย 
(Mean) เท่ ากั บ  6.77 แ ล ะ ค่ า เบี่ ย ง เบ น ม าต รฐ าน  (Std. 
Deviation) เท่ากับ 0.73 และในส่วนของค่าความเสี่ยงโอกาส
ความล้มเหลวทางการเงิน (Z-Score) พบว่ามีค่าเฉลี่ย (Mean) 
เท่ากับ 0.07 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) เท่ากับ 
0.2

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลความถี่และร้อยละของค่าความเสี่ยงโอกาสความล้มเหลวทางการเงิน 

ตัวแปร Dummy Frequency Percent Cum. Percent 
Z-Score > 1.8 “0” 1,660 92.60 92.60 
Z-Score ≤ 1.8 “1” 132 7.40 100.00 

Total 1,792 100.00 
 จากตารางที่ 3 จะแสดงให้เห็นถงึความถี่และร้อยละของค่าความ

เสี่ยงโอกาสความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งหมดจ านวน 1,792 บริษัทท่ี
เป็นข้อมูลรายปี ผู้วจิัยได้ก าหนดให้ตัวแปร Z-Score เป็น 
Dummy variable โดย Z-Score > 1.8 เท่ากับ “0” แสดงถึง
บริษัทท่ีไม่มสีภาวะเสีย่งว่าจะมโีอกาสความล้มเหลวทางการเงิน 
และ Z-Score ≤ 1.8 เท่ากับ “1” แสดงให้เห็นถึงบริษัททีม่ี

สภาวะที่ย่ าแย่ และคาดว่าบริษทัน้ันอาจเกิดโอกาสความล้มเหลว
ทางการเงิน จากตารางจะพบว่า บริษัทท่ีมีโอกาสความล้มเหลว
ทางการเงินมีเพียง 132 บริษัท คิดเป็น 7.40% ในขณะที่บริษัทท่ี
ไม่มีความเสี่ยงของโอกาสความล้มเหลวทางการเงินมีถึง 1,660 
บริษัท คิดเป็น 92.60% จะเห็นว่าบริษัทส่วนใหญไ่ม่มีความเสี่ยง
ของโอกาสความลม้เหลวทางการเง

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหส์หสมัพันธ์ด้วยสถิติ Pearson Correlation 

ตัวแปร วงจรเงินสด ระยะเวลา ระยะเวลา ระยะเวลา ขนาดกิจการ Z-Score 
เก็บหนี ้ เก็บสินค้า จ่ายช าระหนี ้

วงจรเงินสด 1.000                 

ระยะเวลาเก็บหนี ้ .065** 1.000     
0.006           
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ตัวแปร วงจรเงินสด ระยะเวลา ระยะเวลา ระยะเวลา ขนาดกิจการ Z-Score 
เก็บหนี ้ เก็บสินค้า จ่ายช าระหนี ้

ระยะเวลาเก็บสินค้า .053* 0.016 1.000    
0.025 0.503         

ระยะเวลาจา่ยช าระหนี ้ -.996** -0.002 0.005 1.000   
0.000 0.939 0.818       

ขนาดกิจการ 0.024 -0.017 .050* -0.022 1.000  
0.316 0.466 0.033 0.353     

Z-Score 0.011 -0.011 .076** -0.007 -.052* 1.000 
0.654 0.638 0.001 0.769 0.027   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระยะเวลาเก็บ
สินค้า มีความสัมพันธ์กับโอกาสความล้มเหลวทางการเงิน (Z-
Score) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ในขณะที่ตัวแปรควบคุม 
คือ ขนาดกิจการ มีความสัมพันธ์กับโอกาสความล้มเหลวทาง
การเงิน (Z-Score) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 
 ในส่วนของระยะเวลาเก็บหนี้ ไม่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างนัยส าคัญทางสถิติกับตัวแปรอื่น  แต่  วงจรเงินสดและ         
ระยะเวลาจ่ายช าระหนี้ มีความสัมพันธ์กันสูงถึง 0.996 แสดงให้

เห็นว่าเกิดความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ ซึ่งหากน าตัว
แปรทั้งหมดไปวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณรวมกัน อาจท าให้เกิด
ปัญหาสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างกัน และไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขการวิเคราะห์ Logistic Regression ดังนั้นผู้วิจัยได้ท าการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเลือกตัดตัวแปลวงจรเงินสดออกเนื่องจาก
วงจรเงินสดเป็นตัวแปรที่ได้มาจากการค านวณของตัวแปรอื่นและ
ทดสอบสถิติด้วยวิธี Logistic Regression ดังแสดงตามตาราง
ต่อไปนี้          

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธี Logistic Regression 

ตัวแปร Coefficient Std. Err. P-Value 
ดัชนีความเสีย่งต่อความล้มเหลวทางการเงิน    
ระยะเวลาเก็บหนี ้ -.001 .001 .388 
ระยะเวลาเก็บสินค้า .000 .000 .049** 
ระยะเวลาจา่ยช าระหนี ้ .000 .000 .024** 
ขนาดกิจการ -.295 .120 .014** 
Log likelihood 935.794   
Nagelkerke R2   = 0.09 
Chi squared = 8.102, Sig. = .424 

Standard errors in parentheses *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 
 
 จากค่าสถิติทดสอบ Chi-Square เท่ากับ 8.102 และ  
ค่า Sig. = 0.424 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบจ าลองในการพยากรณ์มี
ความเหมาะสม และแบบจ าลองสามารถพยากรณ์ได้ 9% 
 จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยด้านระยะเวลาในการเก็บสินค้า
และระยะในการเก็บหนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีความเสี่ยงความ
ล้มเหลวทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย  

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อโอกาสความล้มเหลวทางการเงิน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การศึกษานี้ใช้สถิติตามวิธี Logistic Regression โดยใช้ข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 1,792 ตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2557 ถึงปี 
พ.ศ. 2561 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาเก็บหนี้ไม่มี
ความสัมพันธ์กับโอกาสความล้มเหลวทางการเงิน ในขณะที่
ระยะเวลาเก็บสินค้าและระยะเวลาจ่ายช าระหนี้มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางบวกกับโอกาสความล้มเหลวทางการเงิน ดังนั้นจึงท าให้
ยอมรับสมมติฐานที่ว่าระยะเวลาในการเก็บสินค้ามีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงทางการเงิน และระยะเวลาในการ
จ่ายช าระหนี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงทาง
การเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนกับโอกาสความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 
2558-2561 จากการค านวณ ห าค่ า  Z-Score ของ Altman 
(1968) พบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ไม่มี
ความเสี่ยงของโอกาสความล้มเหลวทางการเงินและมีความเสี่ยง
ต่อการล้มละลายต่ า จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน เมื่อน ามาพิจารณาประกอบกับข้อมูลค่าเฉลี่ยของตัว
แปรของเงินทุนหมุนเวียนแต่ละรายการชี้ให้เห็นว่าบริษัทส่วนใหญ่
มีการจัดการเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งพิจารณาได้จาก
การที่ธุรกิจมีระยะเวลาในการเก็บสินค้าคงเหลือที่สั้นส่งผลท าให้
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่า
กิจการมีสภาพคล่องที่ดี และจากผลการศึกษายังพบว่าระยะเวลา
ในการจ่ายช าระหนี้เฉลี่ยของกิจการแนวโน้มสั้นลง ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่ากิจการมีความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึ้น มีสภาพคล่อง
ที่ดี และท าให้กิจการได้รับส่วนลดที่เกิดจากการจ่ายช าระหนี้
ภายในก าหนด นอกจากนี้อาจส่งผลท าให้กิจการได้รับเครดิตทาง
การค้าที่ ยาวนานขึ้นจากคู่ค้าสะท้อนให้ เห็นว่ากิจการมีผล
ประกอบการที่ดี และฐานะทางการเงินมั่นคง จากผลการศึกษา
สรุปได้ว่าตัวแปรการจัดการเงินทุนหมุนเวียนท่ีประกอบด้วย วงจร
เงินสด ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ ระยะเวลาในการเก็บสินค้า 
และระยะเวลาการจ่ายช าระหนี้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสความ
ล้มเหลวทางการเงินและความสี่ยงในการล้มละลาย โดยผู้บริหาร
สามารถใช้ตัวแปรเหล่านี้เป็นเสมือนสัญญาณเตือนภัยให้แก่กิจการ
หากเห็นว่ากิจการมีค่าตัวแปรดังกล่าวสูงกว่าคู่แข่งขัน ผู้บริหาร
ควรมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการเงินทุนหมุนเวยีน
ด้วยการลดระยะเวลาวงจรเงินสดให้สั้นลง ซึ่งสามารถท าได้โดย
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้โดยให้มีระยะเวลา
การจัดเก็บที่สั้นลงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้า
คงเหลือโดยการลดจ านวนวันในการจัดเก็บสินค้าคงเหลือให้สั้นลง 
อย่างไรก็ตามกิจการไม่ควรพยายามลดวงจรเงินสดให้สั้นลงด้วย
วิธีการชะลอการจ่ายช าระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า เพราะอาจส่งผลให้
กิจการเสียโอกาสที่จะได้รับส่วนลดจากการจ่ายช าระหนี้ภายใน
ก าหนด ชไมพร รัตนเจริญชัย [3] 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 การศึกษาครั้งนี้เลือกกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมมีความ
หลากหลายโดยไม่ได้ค านึงถึงความแตกต่างของอุตสาหกรรม การ
วิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน เนื่องจาก
การด าเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินต่างจาก
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ และศึกษาเพิ่มเติมในด้านของภาระหนี้สิน โดยใช้
อัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
และอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อเงินทุนระยะยาว เนื่องจากวัด
ภาระหนี้สินและความสามารถในการช าระค่าใช้จ่ายทางการเงิน
เพื่อพยากรณ์โอกาสความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจที่มีต่อการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ในบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในงบการเงินจาก SETSMART จ านวน 512 
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการ
วิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบว่าค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.01 แต่หากพิจารณาตัวแปรควบคุมประกอบพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กับราคา
หลักทรัพย์ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ส่วนอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์  
ค าส าคัญ : ค่าความนิยม, การรวมธุรกิจ, ราคาหลักทรัพย์ 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to identify stock price reaction to goodwill from business combination by 
examined companies which listed in the Stock Exchange Thailand (SET) since 2 0 14 to 2 0 18.  Data was collected from 
SETSMART as sample for a total of 512 sets of data. The research instrument and test hypothesis are descriptive statistics, 
Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. 

The results of the study goodwill from business combination is positively correlated with stock price for statistical 
significant at 0.01 level. However, the model with control variable shows that the relationship between return on assets 
(ROA) and stock prices is significantly for statistical significant at 0.01 level  but debt to total assets (debt ratio) is no 
significantly with stock price. 
Keywords: Goodwill, Business Combination, Stock Price 

 

1. บทน า 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา  
เมื่อการด าเนินธุรกิจมาถึงจุดที่กิจการต้องการขยายการ

เติบโต เพราะในโลกของการท าธุรกิจการที่ไม่เติบโตนั้นย่อมหมายถึง
ขนาดธุรกิจของนั้นจะเล็กลงโดยอัตโนมัติ อันเนื่องมาจากผลกระทบ
จากการแข่งขันและส่วนแบ่งทางการตลาดที่ถูกคู่แข่งขันแย่งชิงไป
นั่นเอง กลยุทธ์ในการขยายกิจการนั้นมีอยู่หลากหลายทางเลือก การ
จะเลือกให้เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยความพร้อมของกิจการและ
โอกาสทางธุรกิจที่ก าลังเข้ามาด้วย โดยกลยุทธ์หลักในการขยาย
ธุรกิจที่พบเห็นกันทั่วไป คือ (1) Market Penetration คือ การขาย
สินค้าเดิมให้ลูกค้าเดิม โดยแนวทางนี้ คือการพยายามให้ลูกค้าเดิมที่
เคยซื้อสินค้า ซื้อเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่มักจะใช้การจูงใจ โดยการ
มอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษอย่างอื่นเพิ่ม กลยุทธ์นี้จะใช้ได้ดีเพียงช่ัว
ขณะหนึ่งเท่านั้นเพราะเมื่อลูกค้าซื้อของได้จนสุดก าลังหรือไม่มีความ

จ าเป็นต้องซื้อเพิ่มแล้ว แล้วแรงจูงใจหรือผลประโยชน์ต่างก็ไม่มี
ความหมายอีกต่อไป (2) Market Expansion คือการขายสินค้าเดิม
เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ เป็นการน าสินค้าเดิมที่มีอยู่ขยายเข้าสู่ลูกค้าราย
ใหม่หรือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ แนวทางนี้เหมาะส าหรับการขยาย
ธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากและพนักงานสามารถท าได้ทันที
เนื่องจากมีความช านาญในผลิตภัณฑ์เดิมอยู่แล้ว แม้จะมีความยาก
กว่าแนวทางแรกเล็กน้อยแต่ก็ให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่า (3) Market 
Development คือ การขายสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดเดิม เป็นการขาย
สินค้าใหม่เข้าสู่กลุ่มลูกค้าหรือตลาดเดิม แนวทางนี้จะพบบ่อยใน
สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เนื่องจากสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา กิจการจ าเป็นต้องท าเมื่อสินค้าปัจจุบันนั้นเริ่มหมดความ
นิยมและมีสินค้าอื่นที่ดีกว่ามาทดแทนได้ ตามปกติสินค้าใหม่จะมี
มูลค่าที่สูงกว่าเดิมอยู่แล้ว การที่ธุรกิจสามารถขายสินค้าใหม่ได้จึง
เป็นการรักษาฐานลูกค้าและขยายธุรกิจไปในเวลาเดียวกัน  (4) 
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Market Diversification คือ การขายสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดใหม่ เป็น
แนวทางของการขยายกิจการคือการขายสินค้าใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้า
ใหม่ แนวทางนี้ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงแต่ก็จ าเป็นในกรณีที่ธุรกิจเดิม
มาถึงทางตันและการแข่งขันสูงเกินกว่าจะรับมือไหว การพากิจการ
ออกไปสู่ตลาดใหม่จึงดูจะเป็นแนวทางที่ดีกว่า การเลือกแนวทางนี้
จ าเป็นต้องมีการวางแผนและเตรียมพร้อมที่ดี แต่ผลที่ได้รับจะคุ้มค่า
กว่าแนวทางอื่นๆ มาก (5) Starting A Business Chain คือการ
สร้างเครือข่ายธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งแนวทางของการขยายกิจการ แต่
สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้มากกว่าคือการสร้างเครือข่ายธุรกิจ 
เช่นการปรับธุรกิจเป็นระบบแฟรนไชส์ หรือวางระบบตัวแทน
จ าหน่ายประจ าพื้นที่ ข้อดีคือกิจการได้สาขาเพิ่มแต่ไม่ต้องลงทุนเอง
ทั้งหมด รายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากค่าบริหารจัดการและส่วนแบ่ง
ก าไร แต่ก็คุ้มค่าและมีความเสี่ยงน้อยกว่าลงทุนทั้ งหมด  (6) 
Business Combination การเข้าควบรวมหรือซื้อกิจการคู่แข่ง 
แนวทางสุดท้ายในการขยายกิจการคือการควบรวมหรือเข้าซื้อ
กิจการของคู่แข่งรายอื่น โดยเป้าหมายหลักคือการเข้าควบรวมกับ
คู่แข่งที่มีขนาดธุรกิจรองจากเราลงไป แนวทางนี้จะใช้เงินลงทุนสูงแต่
ผลตอบแทนจะได้คุ้มค่ากว่าในระยะยาวเพราะไม่มีคู่แข่งแล้ว กิจการ
จึงเป็นผู้ก าหนดราคาตลาดได้เอง จิราภรณ์ แสงใส [1] 

จากแนวทางทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พบว่าการรวมธุรกิจ (Business Combination) นั้น 
เป็นกลยุทธ์การเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริษัทจดทะเบียน 
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับกระแสการลงทุนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asian Economic Community : AEC) เป็นการเปิดเสรี
ทางการค้าและการลงทุนไร้พรมแดนที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านการเมือง ด้านประเพณี และด้านวัฒนธรรม การแข่งขันที่
รุนแรงในทุกระดับทั้งในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาค และใน
ระดับโลกหรือแม้กระทั่ง ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้อง
ปรับตัวให้ทัน และพร้อมรับมือกับการแข่งขันและเหตุการณ์ ที่เกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา จิราภรณ์ แสงใส [1] การรวมธุรกิจในปัจจุบัน
เ กิ ด ขึ้ น ในลั กษณะของกา รควบรวมกิ จก า ร  ( Merger and 
Acquisition: M&A) โดยทั่วไป M&A ก็คือการโอนย้ายความเป็น
เจ้าของ (Ownership) ของบริษัทหรือทรัพย์สินของทั้งสองบริษัทเข้า
ไว้ด้วยกันผ่านการซื้อขายทางการเงินในหลาย ๆ รูปแบบ แต่ไม่ว่าจะ
รูปแบบไหนก็จะต้องเกี่ยวข้องกับบริษัทสองบริษัทที่จะท าการควบ
รวมกัน อาจจะมีการสร้างบริษัทขึ้นมาใหม่ในช่ือใหม่ หรือบริษัทใด
บริษัทหนึ่งถูกซื้อหุ้นส่วนใหญ่ไปบริษัทนั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนช่ือ
หรือปิดไปหรืออาจจะยังคงอยู่ทั้งสองบริษัทก็ได้ M & A เป็นกลไก
ส าคัญในการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ถูกใช้งานอย่างมีศักยภาพและ
มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ และ
สุดท้ายเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ซึ่งกระแสโลกาภิวัตน์
ในปัจจุบันส่งเสริมให้มี M&A ข้ามชาติข้ามพรมแดนมากขึ้นหลายเทา่
ทวีคูณในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และเป็นการส่งเสริมการลงทุนข้าม
ชาติ หรือการลงทุนโดยตรง (FDI) ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือการ

กระจายและการถ่ายโอนเทคโนโลยีทางด้านการผลิต การตลาด การ
บริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนับตั้งแต่หลังสงครามโลก
เป็นต้นมา บรรยง พงษ์พานิช [2] จากการทบทวนวรรณกรรมในการ
รวมธุรกิจ สินทรัพย์ที่โดดเด่นและเป็นจ านวนเงินที่มากที่สุดในงบ
การเงินคือ ค่าความนิยม (Goodwill) ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจโดย
เป็นผลมาจากการที่บริษัทใหญ่เข้าซื้อบริษัทย่อยในมูลค่าที่สูงกว่า
มูลค่ายุติธรรม เป็นสินทรัพย์ที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต ความมีศักยภาพในการท าก าไรสูงกว่าปกติให้กับบริษัท 
จากความส าคัญของค่าความนิยมผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษา
เกี่ยวกับค่าความนิยมต่อการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการกลั่นกรองเบื้องต้นในการลงทุนของนักลงทุนว่าถ้า
หากบริษัทที่มีค่าความนิยมปรากฏในงบการเงินนั้นจะสามารถบ่ง
บอกถึงราคาหลักทรัพย์ได้จริงหรือไม่ โดยผลลัพธ์จะเป็นประโยชน์
ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหารเพื่อเป็นแนวทางการประเมินผล
จากการรวมธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของบริษัทและตัดสินใจว่า
ควรลงทุนหรือไม่  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ

ต่อการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
(1) เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับค่าความนิยมที่เกิดจาก

การรวมธุรกิจ ต่อนักลงทุนเพื่อใช้เป็นปัจจัยประกอบการพิจารณา
การลงทุน ว่าค่าความนิยมที่ปรากฏในงบการเงินมีผลต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทหรือไม่ 

(2) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารต่อ
นโยบายการรวมธุรกิจที่จ่ายซื้อในราคาที่สูงกว่านั้น สามารถน ามา
พิจารณาได้ว่าการด าเนินงานหลังจากการรวมธุรกิจมีผลต่อผล
ประกอบการตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ หรือก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อการใช้ประโยชน์จากค่าความนิยมอย่างไร 

(3) เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแนวคิดทฤษฎีของการรวม
ธุรกิจ ตามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ 
โดยเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการรวมธุรกิจเพิ่มเติม และเป็น
ข้อมูลยืนยันทฤษฎี รวมทั้งผลงานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ 

2. การทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนาสมมติฐาน 
การรวมธุรกิจ (Business Combination) เป็นกลยุทธ์ในการ

สร้างความเติบโตกับธุรกิจอย่างก้าวกระโดดและมีความส าคัญมาก
ขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการลดการแข่งขันกันเองในธุรกิจ ท าให้
ลดต้นทุนเพราะสามารถประหยัดจากขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นมีอ านาจ
การต่อรองทางธุรกิจมากขึ้น มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในสาย
ธุรกิจและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่าง
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้งบการเงินมักจะพบสินทรัพย์รายการหนึ่ง
ที่เป็นผลจากการซื้อธุรกิจนั่นคือ ค่าความนิยม (Goodwill) เป็น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการที่เกิดขึ้นจาก
การที่บริษัทใหญ่เข้าซื้อบริษัทย่อยในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
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ของสินทรัพย์สุทธิในบริษัทย่อยและบริษัทผู้ซื้อมีภาระที่ต้องทดสอบ
การด้อยค่า (Impairment Test) ของค่าความนิยมทุกปี โดยไม่ต้อง
พิจารณาข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าเหมือนสินทรัพย์ทั่วไป ถ้าบริษัทใหญ่
เข้าซื้อบริษัทย่อยในมูลค่าที่ต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
ในบริษัทย่อยหรือเรียกสั้น ๆ ว่าซื้อของถูกแต่สามารถเกิดได้ยากใน
ความเป็นจริงจึงเกิดผลแตกต่างดังกล่าวเรียกว่าก าไรจากการต่อรอง
ราคาซื้อ (Gain on Bargain Purchase) โดยที่กิจการจะแสดงเป็น
ก าไรจากการซื้อในงบก าไรขาดทุนรวมหลังจากที่ผู้ซื้อได้ทบทวน
ความถูกต้องของการประเมินราคาสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดอีก
ครั้ง ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์ [3]  

มาตรฐานการบัญชีที่ เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ (M&A 
Deals) เกิดขึ้นมาประมาณ 40 กว่าปีก่อน โดยการบัญชีเกี่ยวกับค่า
ความนิยม (Goodwill Accounting) เริ่มต้นในปี 2524 ซึ่งเป็นการ
เริ่มต้นของกระบวนการพัฒนามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 22 เรื่อง  
การรวมธุรกิจ (Accounting for Business Combinations) และ
น ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2528 ซึ่งยังไม่สามารถระบุผูซ้ือ้ได ้
โดยมาตรฐานฉบับนี้  ก าหนดให้กิจการรับรู้ค่าความนิยมเป็น
สินทรัพย์และก าหนดให้ตัดจ าหน่ายค่าความนิยม (Amortization) 
ไม่เกิน 20 ปี โดยวิธีเส้นตรงเพื่อทยอยรับรู้ผลตอบแทนส่วนเกินที่
คาดหวังว่าจะได้รับ (Expected Excess Returns) ตามระยะเวลาที่
ประมาณไว้และการปรับลดมูลค่าของค่าความนิยม (Write-down) 
เพื่อสะท้อนผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง ต่อมาในปีพ.ศ. 2544 ได้มีการ
เผยแพร่ร่างมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 เรื่อง การด้อยค่าสินทรัพย์ 
และต่อมาในปีพ.ศ. 2547 คณะกรรมการมาตรฐานรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ ( International Accounting Standard 
Board : IASB) ได้ออกมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง 
การรวมธุรกิจ เพื่อก าหนดวิธีการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า เพื่อให้
งบการเงินสามารถสะท้อนผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการ
ด า เนินงาน โดยระบุ ให้บันทึกบัญชีการรวมธุรกิจด้วยวิธีซื้อ 
(Purchase Methods) รวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ ใ ช้งบ
การเงินสามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจได้
อย่างเหมาะสมและในปี 2552 มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 
3 ได้รับการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่สุดบางประการเกี่ยวกับ
ค่าความนิยมเป็นการยกเว้นการตัดจ าหน่ายค่าความนิยมและภาระ
ผูกพันในการด าเนินการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีแทนท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีส าหรับค่าความนิยม

อย่างมีนัยส าคัญ Tobias Fahlqvist & David Sennerstam [4],  
Halil Kiymaz & Rollins College [5] 

ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจเป็นสิ่งที่บ่งช้ีว่ากิจการที่
ได้ซื้อมานั้นมีศักยภาพในการด าเนินงานที่ดี โดย George และ 
Norman (1974) ได้ให้ความหมายของค่าความนิยมไว้ในหนังสือ 
Accounting for Goodwill กล่าวคือ ค่าความนิยมที่เกิดจากการ
รวมธุรกิจเป็นมูลค่าส่วนเกินของการประมาณก าไรในอนาคตของ
ธุรกิจที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนในส่วนของเจ้าของ เมื่อพิจารณา
ภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
มูลค่าของค่าความนิยมกับความสามารถในการท าก าไรว่า การจ่าย
ซื้อค่าความนิยม (ต้นทุนของการซื้อธุรกิจที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินท่ีระบุได้) เกิดขึ้นเนื่องจากการคาดการณ์ถึงก าไร
ซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน กิจการที่ถูกซื้อโดยส่วนใหญ่มิได้
ถือว่าเป็นการรักษากลุ่มของสินทรัพย์ให้คงอยู่แต่ถือว่าเป็นการคงไว้
ซึ่งก าไรในอนาคต ดังนั้นในการซื้อธุรกิจซึ่งกิจการคาดหวังว่าก าไรอยู่
ในอัตราปกติก็จะไม่มีการจ่ายซื้อส าหรับส่วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์สุทธิซึ่งจะถือเป็นค่าความนิยมอย่างแน่นอน จึงอาจ
กล่าวได้ว่าการจ่ายเงินส าหรับการคาดหวังในก าไรที่สูงข้ึนถือเป็นการ
จ่ายซื้อส าหรับค่าความนิยมของกิจการที่ซื้อมา งานวิจัยของ ศิรดา 
นวลประดิษฐ์ [6] ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมที่เกิดจาก
การรวมธุรกิจและความสามารถในการท าก าไรของบริษัทจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2543 - 2456 จ านวน 50 
บริษัท พบว่า ค่าความนิยมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้ง วรลักษณ์ โรจนรัตน์ [7] ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างค่าความนิยมกับราคาหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2544 – 2549 ผลการวิจัย
พบว่า ค่าความนิยมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์แต่ไม่
มีความสัมพันธ์กับก าไรในอนาคต ผลงานวิจัยของนักวิจัยหลายท่าน
ในต่างประเทศพบว่าค่าความนิยมมีอิทธิพลต่อก าไรและราคา
หลักทรัพย์ (Tobias Fahlqvist & David Sennerstam [4],  Halil 
Kiymaz & Rollins College [5], Mohamed Monji [8]  ผู้วิจัยจึง
มีสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 

สมมติฐานในงานวิจัย : ค่าความนิยมมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกต่อราคาหลักทรัพย์ 

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยได้กรอบแนวความคิดในการวิจัย ดัง
รูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ค่าความนิยม  
 

ตัวแปรควบคุม 
กลุ่มอุตสาหกรรม 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 

 

ราคาหลักทรัพย์ 
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3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
3.1 วิธีวิจัย 

          งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
SETSMART และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา นอกจากนี้
ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
ราคาหลักทรัพย์โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ 

3.2 ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการเลือกตัวอย่างที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่มีค่าความนิยมปรากฏอยู่ ในงบการเงินในปีที่
ท าการศึกษา จ านวน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยกลุ่ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มทรัพยากร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่ม

บริการ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างของ
งานวิจัยจะไม่รวมถึงบริษัทท่ีมีลักษณะดังนี้ 
 (1) บริษัทจดทะเบียนที่ อยู่ ระหว่ างการฟื้นฟูการ
ด าเนินงาน (Companies under Rehabilitation) เนื่องจากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มนี้มีความแตกต่างจากบริษัทปกติ ซึ่ง
ส่งผลต่อผลลัพธ์การวิจัย 
  (2) บริษัทที่เป็นสถาบันการเงิน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
และบริษัทที่ให้บริการทางด้านการประกันภัยที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ
การเงิน เนื่องจากลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทเหล่านี้ต่างจาก
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เนื่องจากลักษณะการด าเนินงานแตกตา่งไปจากกลุม่อุตสาหกรรมอื่น  
 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา สามารถแสดงได้ตาม
ตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลของบริษัทท่ีมีค่าความนิยมที่ใช้ในการศึกษา 

กลุ่มอุตสาหกรรม 2561 2560 2559 2558 2557 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 14 13 10 9 9 
ทรัพยากร 21 19 25 13 9 
เทคโนโลยี 14 13 11 11 11 
บริการ 39 33 

 
32 
 

 

27 
 

 

28 
 
 

สินค้าอุตสาหกรรม 13 12 11 11 7 
สินค้าอุปโภคบริโภค 3 3 3 3 1 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 22 21 18 19 15 

รวม 126 114 99 93 80 
 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากแหล่งทุติยภูมิ 

( Secondary Data) จ า ก เ ว็ บ ไ ซต์  SETSMART (Set Marketing 
Analysis) ตั้งแต่ป ีพ.ศ.2557 - 2561 รวมจ านวน 5 ปีจากงบการเงิน
รวมข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ณ วันสิ้นปี  

3.4 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรอิสระที่ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเรื่อง 

ผลกระทบของค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจและโครงสร้างเงินทุน
ที่มีต่อผลการด าเนินงานไว้ทั้งหมด 2 ตัวแปร ดังน้ี 

ตารางที่ 2 ตัวแปรและการวัดค่าตัวแปร 
ตัวแปร การวัดค่าตัวแปร แหล่งที่มา 

ตัวแปรอิสระ 
ค่าความนิยม (Goodwill) 

ค่าความนิยมในงบการเงิน 
(ลอกาลึทึมธรรมชาติ) 

จิราภรณ์ แสงใส [1], สุธีรา ใจสัตยาบรรณ [9] , ฐิติรัตน์ มีมาก 
และอุษณยี์ ช่ืนยืนยง [10] 

ตัวแปรตาม 
ราคาหลักทรัพย์ (STOCK) 

ราคาปิด ณ วันสิ้นป ี
วรลักษณ์ โรจนรัตน์ [7] , สุธีรา ใจสัตยาบรรณ [9], สุพิชญา พร
อนันต์จ าเรญิ [11] 

ตัวแปรควบคุม 
กลุ่มอุตสาหกรรม (INDUS) 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
วรลักษณ์ โรจนรัตน์ [7], สุธีรา ใจสัตยาบรรณ [9] , สุพิชญา พร
อนันต์จ าเรญิ [11] 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) ก าไรสุทธิ 

สินทรัพย์รวม 
 

Tobias Fahlqvist & David Sennerstam [4],  Halil Kiymaz 
& Rollins College [5], นฤพนธ์ สุขสมยา [12]  

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม (DEBT) หนี้สินรวม

สินทรัพย์รวม
 

นฤพนธ์ สุขสมยา [4], Halil Kiymaz & Rollins College [5], 
นารีรัตน์ เทยีมรตัน ์[13] 
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3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์สมการการถดถอยพหุคูณเส้นตรง 

(Multiple Linear Regression: MLR) จะใช้ทดสอบความสัมพันธ์

ของค่าความนิยมกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

4. ผลการวิจัย 
4.1 ค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที่ 3 ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่ามัธยฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 

ค่าความนิยม (Goodwill) 5,598 20,771 186 0.11 191,275 
ราคาหลักทรัพย์ (STOCK) 27.35 59.12 8.74 - 496.00 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 4.38 7.66 4.75 -35.77 41.80 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม (DEBT) 48.36 18.73 47.56 4.09 99.02 
หมายเหตุ : ค่าความนิยมหน่วยเท่ากับ พันบาท 

 
จากตารางที่  3  พบว่าค่าความนิยมของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
5,597,748.12 บาท ในขณะที่ข้อมูลราคาหลักทรัพย์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
27.35 บาท เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีค่าเบี่ยงเบน

ที่ต่างกันมากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์มีความ
แตกต่างกันมาก ส่วนตัวแปรควบคุมกลุ่มอุตสาหกรรมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98 บาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 บาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 48.36 บาท

4.2 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์  
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหส์หสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ตัวแปร Goodwill INDUS DEBT ROA 

ค่าความนิยม (Goodwill) 1    
ราคาหลักทรัพย์ (STOCK) .291**    
กลุ่มอุตสาหกรรม (INDUS) -.095* 1   
อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม (DEBT) .247** .013 1  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) -.034 -.086 -.232** 1 

VIF 1.094 1.020 1.143 1.064 
 

จากตารางการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใน
ตารางที่ 4 ไม่พบว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมมีความสัมพันธ์
กั นสู ง  จึ ง ไ ม่ มี ปัญหา  Multicollinearity โ ดย ใ ช้ค่ า  Variance 
Inflation Factor (VIF) พบว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระและตัวแปร
ควบคุมทั้งหมดมีค่าตั้งแต่ 1.020-1.143 ดังนั้น สรุปว่าการที่ตัวแปร

มีค่า VIF น้อยกว่า 5 แสดงว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมไม่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่มีปัญหา Multicollinearity 
ในสมการที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการศึกษา 
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4.3 ผลการทดสอบ Multiple Linear Regression
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ของค่าความนิยมและราคาหลักทรัพย์ 

ตัวแปร 
ราคาหลักทรัพย์ 

Coefficients T-value P-value 
ค่าคงท่ี -.077 -.526 -.599 
ค่าความนิยม (Goodwill) .169 7.267 .000 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) .042 12.214 .000 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม (DEBT) .002 1.418 .157 
R2 = 0.316 
Adjusted R2= 0.311 

ความสัมพันธ์ของค่าความนิยมและราคาหลักทรัพย์ในตาราง
ที่ 5 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของ
สมการที่ 1 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระ สามารถพยากรณ์ราคา
หลักทรัพย์ ได้ถึง 31.1% โดยมีตัวแปรอิสระคือ ค่าความนิยม และตัว
แปรควบคุมได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม สามารถพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ 
ณ วันสิ้นปีได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย  

สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของค่า

ความนิยมที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษานี้ใช้สถิติตามวิธีสมการถดถอย
เ ชิ ง พ หุ คู ณ   (Multiple Regression Analysis) เ พื่ อ ท ด ส อ บ
ความสัมพันธ์ตามสมมติฐานที่ว่า ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 512 ตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2561 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงท าให้
ยอมรับสมมติฐานท่ีว่าค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจมีความสัมพันธ์
ในทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ของค่าความนิยมกับราคา

หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สะท้อนให้เห็นว่าค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจช่วยให้นักลงทุนได้
เล็งเห็นความส าคัญใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในด้านต่างๆ อัน
เนื่องมาจากค่าความนิยมสามารถสะท้อนได้ถึงผลตอบแทน โดย
บริษัทที่มีค่าความนิยมสูงย่อมมีมูลค่าของกิจการสูงตามไปด้วย โดย
เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดศักยภาพต่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคต ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า ของสุธีรา ใจสัตยาบรรณ 
[9] ที่พบว่าค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจเป็นมูลค่าส่วนเกินของการ
ประมาณการก าไรในอนาคตของธุรกิจที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนใน
ส่วนของเจ้าของ และแสดงให้เห็นว่าการที่บริษัทมีค่าความนิยม
ปรากฏอยู่ในงบการเงินจะท าให้นักลงทุนเช่ือมั่นในศักยภาพการ

ด าเนินงานจึงส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งผล
การศึกษาของ Tobias Fahlqvist & David Sennerstam [4],  Halil 
Kiymaz & Rollins College [5] ซึ่ ง ช้ีให้ เห็นว่าค่าความนิยมเป็น
ข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการการตัดสินใจในการ
ก าหนดราคาหลักทรัพย์ของนักลงทุน และก่อให้เกิดผลดีในรูปแบบ
ต่าง ๆ แก่องค์กรและคาดหวังถึงก าไรส่วนเกินหรือประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับในอนาคต ดังนั้นจากผลการศึกษาเรื่องการตอบสนองของ
ราคาหลักทรัพย์ต่อค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจพบว่าค่าความนยิม
จากการรวมธุรกิจมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นข้อมูล
สะท้อนว่าค่าความนิยมสามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ค่าความนิยมที่ปรากฏในงบการเงินเกิดจากจ านวนเงินท่ีเกินที่

มากกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของกิจการผู้ถูกซื้อ (บริษัท
ย่อย) หากมีการประเมินมูลค่าผิดพลาดหรือเกิดจากผู้บริหารตัดสินใจ
ซื้อธุรกิจในราคาสูงเพื่อต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งหมด ดังนั้น 
งานวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการด้อยค่าของค่าความ
นิยมอันเนื่องมาจากค่าความนิยมในอดีตให้มีการตัดจ าหน่าย 
(Amortization) เพื่อทยอยรับรู้ผลตอบแทนส่วนเกินที่กิจการคาดว่า
จะได้รับ (Expected Excess Returns) ตามระยะเวลาที่ก าหนดและ
การปรับลดมูลค่าของค่าความนิยม (Write-down) เพื่อเป็นการ
สะท้อนผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งต่ ากว่าระดับที่คาดหวังไว้ แต่ใน
ปัจจุบันค่าความนิยมไม่มีการตัดจ าหน่ายเป็นเพียงการทดสอบการ
ด้อยค่าเท่านั้น จึงควรมีการศึกษาให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานท่ีแท้จริง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทย กรณีศึกษา  กลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
เพศทางเลือก (LGBTQ) 2) ศึกษาเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเพศทางเลือก 
(LGBTQ) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  การวิจัยครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ) ในประเทศไทย จ านวน 400 คน  
โดยใช้แบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps สถิติที่ ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และการทดสอบค่า One Way ANOVA และ Least Significant Difference ผลวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่ ม 
LGBTQ ในระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 2) ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : เพศทางเลือก, ส่วนประสมทางการตลาด, 7Ps, การตัดสินใจท่องเที่ยว 
 

Abstract 
The research was aimed to study Marketing Mix Factors Affecting Selecting Tourist Attractions in Thailand of 

LGBTQ Visitors. The objectives of this research were 1) to study level of marketing mix factors affecting selecting tourist 
attractions in Thailand of LGBTQ visitors 2)  to compare marketing mix factors affecting selecting tourist attractions in 
Thailand of LGBTQ visitors classified by personal factors.  The sample used in the study included 400 LGBTQ Visitors 
who visited tourist attractions in Thailand. The instrument used for collecting data was a questionnaire. The statistics 
used for analyzing data included the percentage, mean, standard deviation, One Way ANOVA Test and Fisher Least 
Significant Difference.  The results showed that 1)  on the whole, information about Marketing Mix Factors Affecting 
Selecting Tourist Attractions in Thailand of LGBTQ Visitors were in the high level ( x̄ = 4.22) . 2) from the comparative 
study of percentage marketing mix factors affecting selecting tourist attractions in Thailand of LGBTQ visitors with 
different personal factors were found that there is no difference.   
Keywords : LGBTQ, Marketing Mix (7 Ps), Selecting Tourist Attractions 
 

1. บทน า 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มี

บทบาทความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
เป็นอย่างมาก และมีส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา,  2554) โดยในปี พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยว
ชาวต่ างชาติ เดินทางเข้ ามาท่องเที่ ยวในประเทศไทยทั้ งสิ้ น 

35,381,210 คน ซึ่งขยายตัวร้อยละ 8.77 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
พ.ศ. 2559 และก่อให้ เกิดรายได้รวม 1,824,042.35 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 11.66 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 ส าหรับรายได้
จากนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งสิ้น 930 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2559 ถึงร้อยละ 5.42 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 
2561) 
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 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์ ท้ังทางด้านธรรมชาติ 
รวมถึงด้านศิลปวัฒนธรรม ท าให้เป็นประเทศที่ถูกมองว่าเหมาะแก่
การที่จะเลือกเดินทางมาท่องเที่ยว รวมถึงยังเป็นประเทศที่มีความ
เสรี จึงท าให้เป็นอีกจุดส าคัญที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางมา
ท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2558) อีกทั้งยังเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกจากการลงความเห็นของหลาย
สถาบัน จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่ประเทศไทยจะเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย 

กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลกที่มีจ านวนกว่า 
483 ล้านคน (มติชนออนไลน์, 2562) ซึ่งมีค าย่อว่า LGBTQ มาจาก
ค าว่า (LGBT)(Q) ได้แก่ Lesbian (เลสเบี้ยน), Gay (เกย์), Bisexual 
(ไบเซ็กชวล), และ Transgender/Transsexual (คนข้าม เพศ), 
Questioning/ Queer  ( ก า ลั ง ค้ น ห า ตั ว เ อ ง อ ยู่ )   ห รื อ                   
(เพศไร้กรอบ) (ธเนศว์ กาญธีรานนท์ และรัญจวน ค าวชิรพิทักษ์, 
2558)  นิยมเดินทางท่องเที่ยวในสถานท่ีที่เป็นเมืองหลวง และได้รับ
ความนิยมจากหมู่มาก เนื่องจากภาพลักษณ์ประเทศไทยที่มีความ
เป็นมิตรกับกลุ่ม LGBTQ และจากการประเมินของ LGBT Capital 
พบว่า ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว และการเดินทางของ
ชาว LGBTQ เข้ามาสู่ประเทศสูงถึง 17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
รวมถึงประเทศไทยเคยมีการผลักดันด้านการท่องเที่ยวแบบพรีเมียม
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อตอบสนองกลุ่มคนที่
มีก าลังซื้อสูง และมีความหลากหลายทางเพศ ประเทศไทยมีชาว 
LGBTQ สูงถึง 4 ล้านคน ซึ่งเป็นอันดับ 4 ในเอเชีย ตัวเลขดังกล่าว
ของประชากร LGBTQ  ในประเทศไทยที่อ้างอิงรายได้จาก LGBT  
Capital ระบุ ว่ามี รายได้ สู งถึ ง 1 .7 หมื่ นล้ านดอลลาร์สหรั ฐ 
(ประมาณ 6 แสนล้านบาท) กลุ่มผู้ประกอบการจึงไม่ควรมองข้าม
กลุ่มตลาด LGBTQ เนื่องจากชาว LGBTQ ถูกประเมินว่าเป็นกลุ่มที่
มีศักยภาพในการซื้อสูง เหตุเพราะส่วนใหญ่ไม่มีบุตร (ธนาคารไทย
พาณิชย์, 2559) 

ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่
นักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ มักจะเดินทางมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอ 
ฉะนั้นหากมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆทางการท่องเที่ยวให้ตรงตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้  จักท าให้สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี คณะผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะ
ศึกษาพฤติกรรม ความสนใจ และการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เพื่อน าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวเพศทางเลือก LGBTQ 
ได้ตรงเป้าหมาย ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยจึงได้ศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดที่ มี ผลต่อการตัดสิน ใจท่องเที่ ยวในประเทศ -ไทย 
กรณีศึกษากลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ โดยข้อมูลที่ได้ จะสามารถ
ช้ีให้เห็นถึงแนวทางในการวางแผน พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวเพศทางเลือกได้ 
ในอนาคต 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผล

ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
LGBTQ 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
 
3. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทย กรณีศึกษา กลุ่มเพศทางเลือก 
(LGBTQ) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว
น ามาสรุปเป็นตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ และผู้วิจัยได้เน้นศึกษา
ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ท่ีเป็นตัวแปรส าคัญที่
จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเลือกแหล่งท่องเที่ยวและเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง  ดังภาพต่อไปนี้ 

 
รูปที1่ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4.1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มเพศทางเลือก 
(LGBTQ) ในประเทศไทย ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นวัย
ที่มีวุฒิภาวะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทย
ได้ เลือกใช้บริการด้วยตนเอง และเคยออกเดินทางท่องเที่ยวตาม
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆในประเทศไทยมาแล้ว ซึ่งไม่สามารถทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน 
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มเพศ
ทางเลือก (LGBTQ) ในประเทศไทย ที่มีอายุตั้งแต่  15 ปีขึ้นไป  
และเคยออกเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  ใน
ประเทศไทยมาแล้ว ซึ่งไม่สามารถทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงใช้สูตรการค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาด  
ของ W.G.cochran โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่น 95% ความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ 5%  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 
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4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเพื่อ
สอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ี
ผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทย กรณีศึกษา กลุ่มเพศ
ทางเลือก (LGBTQ) ใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 
รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งกรอบแนวคิดที่
ก าหนดขึ้น หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ สร้างขึ้น เสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และได้ด าเนินการทดสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability Test) ก่อนที่จะน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปใช้
จริง คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักท่องเที่ยวกลุ่ม
เพศทางเลือก (LGBTQ) จ านวน 50 คน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
และความสมบูรณ์ในค าถาม จากนั้นจึงน าผลการสอบถามไปค านวณ
ค่า Reliability Coefficient Alpha เพื่อความสอดคล้องภายใน 
(Internal Consistency) ของข้อความ แต่ละตอนในแบบสอบถาม 
โดยใช้วิธีหาค่าประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอ
นบาค น าแบบสอบถามที่ได้มาท าการลงรหัส และค านวณหาค่า 
Alpha ด้วยค าสั่งในคอมพิวเตอร์หากมีค่ามากกว่า 0.70 ถือว่า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือได้ และหากพบข้อบกพร่องในขั้นตอน
ใดคณะผู้วิจัยจะน าไปปรับปรุงแก้ไขจนผ่านทุกขั้นตอน ซึ่งค่าความ
เชื่อมั่นรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.957 
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
4.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเพศทางเลือก (LGBT) จ านวน 400 คน แล้วน า
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาศึกษาถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่ม
เพศทางเลือก LGBTQ  
4.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
5. ผลการวิจัย 
5.1.1 ผลการวิจัยปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Transgender (คนข้ามเพศ) ร้อยละ 
30.25 มีอายุระหว่าง 15 -24 ปี  ร้อยละ 83.75 ส่วนใหญ่ เป็น
นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 75.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 
10,000 บาท ร้อยละ 64 มักเดินทางกับเพื่อน ร้อยละ 38.50 นิยม
หาแหล่งข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้เว็บไซต์ ร้อยละ 80.50 
นิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 58 ใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 1,001-
5,000 บาท มีลักษณะการพักแรมแบบพักค้างคืน ร้อยละ 87.75 
และมักเลือกสถานท่ีพักประเภทรีสอร์ท ร้อยละ 34.50 
5.1.2 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ) 

เรียงล าดับจากปัจจัยที่มีผลมากที่สุดไปหาปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุด 
ได้แก่ 1) ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันที่ 4.30 2) ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่  4.29 3) ด้านราคา  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และ 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด เท่ากับ 4.11 โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม
ทุกด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 ส าหรับประเด็นย่อยของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่ม 
LGBTQ มากที่สุดคือ ประเด็นด้านความสวยงามและดึงดูดใจของ
แหล่งท่องเที่ยว (ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์) และ ประเด็นด้านสามารถซื้อ
บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวได้ ณ สถานที่ท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากันท่ี 4.44 ส่วนประเด็นย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของ
กลุ่ ม  LGBTQ น้ อยที่ สุ ด คื อ  ป ระ เด็ น ด้ าน การ โฆ ษณ าและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์/ แผ่นพับ (ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด) โดยมีค่าเฉลี่ยเพียง 3.88   
 
5.1.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวกลุ่ม เพศทางเลือก 
(LGBTQ) วิเคราะห์โดยใช้ one-way ANOVA และ Fisher Least 
Significant Difference (LSD) พบว่าคะแนน เฉลี่ ยปั จจั ยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจ าแนกปัจจัย
ส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวกลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ) ได้แก่ เพศ 
อายุ ภูมิล าเนา ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  มีคะแนนเฉลี่ย
ภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน กล่าวคือนักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ 
ภูมิล าเนา ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน ให้
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยในระดับที่ไม่แตกต่างกัน  
5.1.4 ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการเลือกใช้บริการมี
ผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
เพศทางเลือก (LGBTQ) 
1) ด้านผลิตภัณฑ ์ควรมีการแสดงป้ายราคาสินค้าแต่ละรายการอยา่ง
ชัดเจน ควรมีมาตรการรักษามาตรฐานเรื่องความสะอาด  
2) ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรมีการตกแต่งสถานที่สวยงามอย่าง
มีอัตลักษณ์ มีความสะอาด สถานที่ควรมีระบบอุณหภูมิที่เหมาะสม
และอากาศถ่ายเทได้ดี มีการแบ่งสัดส่วนส าหรับนักท่องเที่ยวและ
พนักงาน มีที่จอดรถที่เพียงพอ และมีท าเลที่เหมาะสม 
3) ด้านกระบวนการ ควรมีการรับช าระเงินที่ถูกต้อง รวดเร็ว และ
ควรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ภายในธุรกิจ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น 
4) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรมีการจองห้องพัก/สถานที่
ท่องเที่ยวออนไลน์ มีประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่าง ๆผ่านทาง
เว็บไซต์ที่ใช้จองห้องพัก/สถานท่ีท่องเที่ยวออนไลน์ 
5) ด้านราคา อาหารในสถานที่ท่องเที่ยวไม่ควรตั้งราคาสูงจนเกินไป 
จะเป็นการเอารัดเอาเปรียบลูกค้า 
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6) ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร เป็นการกระตุ้นให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 
7) ด้านบุคลากร ผู้บริหารควรจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการ และเพื่อสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการ 
 
6. อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยกรณีศึกษา กลุ่มเพศทางเลือก 
(LGBTQ) สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและน ามาอภิปราย
ผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
6.1  ผลการวิจั ยปั จจั ยส่ วนบุ คคลของกลุ่ มตั วอย่ าง พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาว LGBTQ ส่วนใหญ่ มีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 
10,000 บาท ซึ่งมีความขัดแย้งกับข้อมูลจาก ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (2559) ท่ีกล่าวว่า ชาว LGBTQ 
ส่วนใหญ่มีระดับรายได้ค่อนข้างสูง โดยพบว่าชาว LGBTQ (ชาย) มี
รายได้สูงกว่ารายไดต้่อคนต่อปีเฉลี่ยของประชากรชายท่ัวไปราว 800 
ล้านดอลล่าสหรัฐฯ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ยังเป็นนักเรียน/นักศึกษา ท าให้รายได้เฉลี่ยไม่เป็นไปตาม
ข้อมูลจากธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ใน
ส่วนผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่มักเดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะฉัตร ปวงนิยม, จิราทัศน์ รัตนมณี
ฉัตร และนิติบดี ศุขเจริญ (2560) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางใน
การสร้างโอกาสทางการตลาดจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลายทางเพศส าหรับธรุกิจโรงแรม โดยกลุ่ม เกย์  จะมี
ความสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่มอย่างใกล้ชิด มีการรวมตัวกันเป็น
กลุ่ม จะมีการพบปะเพื่อน เสาะหาคนที่ตนสนใจที่มี รสนิยม
เหมือนกัน เกย์ยังต้องการความเป็นส่วนตัวเฉพาะกลุ่มโดยไม่
ต้องการให้มีเพศอ่ืนมาปะปน  
6.2 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ ในประเทศไทย
มากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยสมพล ชาว
ประเสริฐ (2549) ที่กล่าวว่า ธุรกิจบริการจ านวนน้อยมากที่ไม่มี
ลักษณะทางกายภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากส่วนประกอบที่เป็น
ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ หรือการ
ตกแต่งภายในภายนอก ล้วนมีอิทธิพลต่อการใช้บริการของลูกค้า
หรือผู้ใช้บริการ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่ อการตั ดสินใจท่องเที่ ยวน้อยที่ สุด  อาจเนื่ องมาจากว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ มีความสนใจแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม
ของคนหมู่มาก จึงไม่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาดมากนัก 
แต่จะเน้นไปที่ความนิยมของคนหมู่มากแทน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของก่อพงษ์ บุญยการ (2550) ที่ท าการศึกษาพฤติกรรม
และปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการที่
พักในอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าการส่งเสริมการ
ขายเป็นปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น    

6.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ 
ภูมิล าเนา ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน ให้
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยในระดับที่ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความต้องการ ความเช่ือ หรือ ความชอบที่
คล้ายคลึ งกัน มีทั ศนคติที่ ไป ในทิศทางเดียวกัน มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก Voice TV (2557) 
ที่ระบุว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีความเห็นอกเห็นใจคนในกลุ่ม 
LGBTQ ด้วยกันสูง เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องการสร้างความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างกลุ่มคนที่ถูกกีดกันว่าเป็นคน 
"ผิดปกติ" ในสังคม จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการรวมพลังของชาว
เพศทางเลือกทั้งหมด ในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกับชาย
รักหญิง ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นความถูกต้องดีงามเพียงหนึ่งเดียว
ของสังคมมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้จึงท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยต่างๆ เท่าๆกันนั่นเอง 
 
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

สถานประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่มี
ส่วนร่วม ควรมีการปรับปรุงวิธีการรองรับนักท่องเที่ ยวกลุ่ม 
(LGBTQ) ก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกและมี
ความชัดเจน และควรมีการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพัฒนารูปแบบในการให้บริการให้มีความแตกต่าง โดด
เด่น ให้สามารถตอบสนองตรงความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
(LGBTQ) ได้อย่างเต็มที่ 
7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาความพึ งพอใจของนักท่องเที่ ยวร่วมกับ
กระบวนการในการด า เนินธุรกิจการท่ องเที่ ย ว หรือสถาน
ประกอบการเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถปรับปรุงการ
ให้บริการต่าง ๆ และสามารถสรรหาบริการใหม่ ๆ สร้างความ
แตกต่างในการให้บริการเป็นการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวของกลุ่ม 
(LGBTQ) และควรท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ระบบ
ขนส่งมวลชนสาธารณะรูปแบบต่างๆ ในการเดินทาง เพื่อให้ทราบถึง
ปัจจัยที่สามารถส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาง ว่าผู้เดิน
จะพิจารณาทางเลือก และไม่เลือกใช้บริการการเดินทางด้านใดมาก
หรือน้อย เนื่องจากสาเหตุใด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูล
ไปประยุกต์ใช้ส าหรับการวางแผนกลยุทธ์องค์กรได้อย่างมีความ
เหมาะสมต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบระหว่างคุณลักษณะคณะกรรมการบริษัท, ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบและขนาด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลต่อราคาหลักทรัพย์ โดยคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย (1) ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (2) 
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและ (3) จ านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยขนาดของคณะกรรมการบริษัท ขนาด
คณะกรรมการตรวจสอบและขนาดคณะกรรมการบรรษัทภิบาลนั้น งานวิจัยนี้พิจารณาร่วมกับคะแนนการก ากับดูแลกิจการเพื่อให้สามารถ
สะท้อนไปยังคุณภาพของการก ากับดูแลกิจการได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ านวน 398 บริษัท ในปี พ.ศ. 2559 - 2561 โดยเก็บรวมรวบข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 - 1) ฐานข้อมูล 
SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (รายงานผลส ารวจการก ากับดูแล
กิจการบริษัทจะทะเบียน) การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงประจักษ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลจากการศึกษาพบว่า ขนาดของคณะกรรมการบริษัท ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท และขนาดของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อราคาหลักทรัพย์  ในทางกลับกันพบว่าขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางลบต่อราคาหลักทรัพย์ ในขณะที่จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับส่วนราคาหลักทรัพย์ 
ค าส าคัญ : การก ากับดูแลกิจการ, คุณลักษณะคณะกรรมการ, ราคาหลักทรัพย์ 
 

Abstract 
This research aims to study the relationship between board characteristics, audit committee size, and corporate 

governance committee size on stock price. The study board characteristics through several of (1) Board size (2) Board 
independent and (3) Board meeting. The board size, audit committee size, and corporate governance committee size 
are considered together with the corporate governance score for CG score is associated reflect adversely on the quality 
corporate governance. This study uses Thai listed companies which categorized in SET 398 firms during 2016–2018 as 
the study’s samples. Data collection from the annual report (56-1 and SET SMART database) and Thai-IOD website 
(corporate governance report of Thai Listed Companies). The study, an empirical research, applies the Multiple 
Regression. 

 The results show board size, board independent and corporate governance committee size representatives are 
positive relationship on stock price. Audit committee size is negative relationship stock price. This study shows 
insignificantly effect of board meeting. 
Keywords: corporate governance, board characteristics, stock price 
 
1. บทน า 
 กลไกทางการตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์โลกเป็นแรงกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ ปรับตัวให้บริษัทของ
ตนมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance: CG) 
เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระยะ
ยาว บรรษัทภิบาลหรือการก ากับดูแลกิจการเป็นการจัดโครงสร้าง 
และกลไกการบริหารจัดการภายในบริษัท เช่ือมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์
หลักที่ส าคัญในการสร้างประโยชน์ที่ เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น และ

ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมุ่ง
พัฒนาแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วย
ความเช่ือมั่นว่าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นระบบบริหาร
จัดการที่ก่อให้เกิดความการด าเนินงานท่ีเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่น
ในการลงทุน สร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเป็นแรงกดดันให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่
เหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด สามารถสร้าง
ความแข็งแกร่งในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [1]  แม้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับ
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ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนเป็นหัวข้อหลักของการวิจัยเชิงประจักษ์ใน
ศาสตร์บัญชีมาเป็นเวลานาน แต่หลักฐานจากวรรณกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศยังพบว่า ผลลัพธ์จากการวิจัยยังไม่สามารถ
หาข้อสรุปในทิศทางเดียวกันได้ แต่ยังมีทฤษฎีและแบบจ าลองต่างๆ 
ที่พยายามอธิบายข้อสรุปงานวิจัยที่แตกต่างกัน                               

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นบริษัทที่มีการ
ระดมทุนระยะยาวจากสาธารณชน เจ้าของเงินทุนเหล่านี้จึงเปลี่ยน
สถานะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แต่ไม่สามารถเข้าร่วมบริหารงานใน
บริษัทได้โดยตรง แต่จะมีแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนหนึ่งเพื่อเป็น
ตัวแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะท าการแต่งตั้งผู้บริหารอีกทอด
หนึ่ง เพื่อท าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วาง
นโยบาย และกลยุทธ์เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท ดังนั้น 
คณะกรรมการจึงมีฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญในการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารให้ด าเนินงานเพื่อเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท             
กุลยา จันทะเดช [2] คณะกรรมการจึงควรคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เช่ียวชาญที่จะสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงจ านวนคณะกรรมการ
ที่มีความเหมาะสม การเลือกให้กรรมการมีความเป็นอิสระจากผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  และผู้บริหารของบริษัท
ไม่ควรมาด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีจุดมุ่งหมาย
คือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงาน สร้างความเชื่อมั่น และ
ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินตลอดจนกระบวนการการ
ควบคุมภายในที่ดี สัตยา ตันจันทร์พงศ์ & รัชนียา บังเมฆ [10]  
นอกจากนี้ภายใต้การด าเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว บริษัทมีความจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit committee) และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
(Corporate governance committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุด
ย่อยของคณะกรรมการบริษัทถูกแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
เพื่อให้บริษัทมีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่เป็นอิสระ
จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยจึงเห็นถึง
ความส าคัญของกระบวนการดังกล่าว ซึ่งเป็นคุณภาพการก ากับดูแล
กิจการของบริษัท เพราะข้อมูลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งส าหรับผู้ที่สนใจร่วมลงทุน การส่งเสริมการด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลกิจการของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
จึงจ าเป็นที่จะต้องค้นหาว่าปัจจัยหลักของการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถส่งผล
กระทบถึงราคาหลักทรัพย์ได้อย่างไรบ้าง  

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการก ากับ

ดูแลกิจการที่ ดี  (คุณ ลักษณ ะคณ ะกรรมการบริษั ท , ขนาด
คณะกรรมการตรวจสอบ และขนาดคณะกรรมการบรรษัทภิบาล) ว่า
บริษัทต่างๆ ท่ีมีคุณลักษณะแตกต่างกัน และการก ากับดูแลกิจการที่

แตกต่างกัน จะส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผลการ
ด าเนินงานของบริษัทอย่างไร  

2. การทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) 

Jensen and  Meckling [3] ได้ ให้ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
ทฤษฎีตัวแทนว่าผู้ถือหุ้นไม่สามารถบริหารงานได้ทั้งหมด จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีตัวแทนในการบริหารงาน ทฤษฎีนี้เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มบุคคลสองกลุ่มโดยกลุ่มแรก คือ ตัวการหรือเรียกว่าผู้ถือ
หุ้น และกลุ่มที่สอง คือ ตัวแทนหรือเรียกว่าผู้บริหาร โดยสิ่ งที่
ขั บ เคลื่ อนความสัมพั นธ์ ระหว่ างตั วการและตั วแทน ได้ แก่ 
ผลประโยชน์ (Interests) หากผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายมีความ
สอดคล้องกัน ตัวแทนจะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ตัวการจึงเกิดเป็นคู่สัญญา
ที่ตัวการ (Principal) ว่าจ้างตัวแทน (Agent) ให้เข้ามาบริหารงาน
แทนตัวการ โดยที่ตัวการพยายามควบคุมตัวแทนไม่ให้ปฏิบัติงานท่ีไม่
เหมาะสม และให้ค่าตอบแทนกับตัวแทน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ตัวแทน
บริหารกิจการตามที่ตัวการก าหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตั วการและตัวแทน แต่ เมื่ อใดก็ตามที่
ผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ของผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นไม่สอดคล้อง
กันจะน ามาสู่ ปัญหาการเป็ นตั วแทน  ปัญหาความขัดแย้ งนี้                  
อาจแก้ไขปัญหานี้ให้ลดลงได้โดยการสร้างกลไกการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี เช่น การสร้างกลไกในการสอดส่องดูแลและการสร้างกลไกการ
รักษาสัญญา จากทฤษฎีตัวแทนท าให้มองเห็นว่าถ้าผู้บริหารท างาน
อย่างเต็มความสามารถผลการปฏิบัติงานตรงตามความต้องการของผู้
ถือหุ้นจะท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุดกับบริษัท และฝ่ายบริหารของ
กิจการสามารถเลือกใช้นโยบายทางการบัญชีที่ท าให้ผลก าไรสูงสุดเพื่อ
สร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุนและผลตอบแทนสูงสุดกับผู้ถือหุ้นได้  

ทฤษฎีต้นทุนตัวแทน (Agency Cost Theory) 
ทฤษฎีต้นทุนตัวแทนของ Fama  and Jensen ในปี

1983 เป็นต้นทุนเพื่อการตรวจสอบการท างานของผู้บริหาร และเป็น
ต้นทุนที่ เกิดจากแรงจูงใจเพื่อให้ผู้บริหารได้ปฏิบัติงานโดยรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ และรวมถึงต้นทุนที่เกิดจากการที่
ผู้ถือหุ้นต้องสูญเสียผลประโยชน์ไปเพราะว่าผู้บริหารไม่รักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และยังรวมถึง
สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
ตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เมื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่
ติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารพบว่า ผลการด าเนินงานของ
บริษัทไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ผู้ถือหุ้นก็จะเปลี่ยนคณะผู้บริหาร
ได้ หรือจะเพิ่มการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ (Board of Directors) เพื่อเป็นตัวแทนในการรวบรวม
ข้อมูลส าหรับติดตามตรวจสอบผู้บริหารอย่างไรก็ตาม ผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจะมีประสิทธิภาพ จะต้องมีระบบ
การคัดเลือกคณะกรรมการที่มีคุณลักษณะที่ดี มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหา
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้แบบเดียวกันกับกรณีของฝ่ายบริหาร
และผู้ถือหุ้น ชนิดาภา กัลป์ยานี [4] 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (BSIZE) 

 คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้
ถือหุ้นและมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
(Fiduciary Duty) งานวิจัยในอดีตพบว่าการมีคณะกรรมการทั้ง
จ านวนมากหรือน้อยเกินไปมีทั้ง 2 มุมมอง หากคณะกรรมการที่มาก
เกินไปมีค่าใช้จ่ายสูง การตัดสินใจล่าช้าการก ากับดูแลไม่ทั่วถึง 
โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ ท าให้บริษัทเสียโอกาสหรือเสียหายจาก
การก ากับดูแลไม่ทั่วถึง ผู้ถือหุ้นก็มีโอกาสได้รับผลประโยชน์ไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง กฎเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนหรือข้อปฏิบัติตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการจัดระดับการก ากับดูแล
กิจการที่ดีต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของจ านวนกรรมการ ท า
เพราะหากบริษัทมีจ านวนกรรมการสอดคล้องกับประเด็นทุก
ประเด็นทุกจ านวนกรรมการที่ก าหนดขึ้นมาได้ อาจเกิดความขัดแย้ง
ในการปฏิบัติงานงานวิจัยของ ชนิดาภา กัลป์ยานี [4] พบว่า ขนาด
ของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อราคาหลักทรัพย์ 
กล่าวคือ ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของคณะกรรมการบริษัท
ในทางที่ดีขึ้นนั้นจะส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ ในขณะที่ สุธีรา ใจสัต
ยาบรรณ และจิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ [5]  กลับพบว่าขนาดของ
คณะกรรมการบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ต่อราคาหลักทรัพย์ 
 จากวรรณกรรมในอดีตที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ ชัดเจนใน
ทิศทางเดียวกัน และตามข้อปฏิบัติของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
มีข้อก าหนดว่าคณ ะกรรมการควรมี ขนาดที่ เหมาะสมและ
ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่
เพียงพอ ท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจ านวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานใน
ทิศทางบวก ดังนี้ 
 สมมติฐานที่  1  ขนาดของคณะกรรมการบริษัทมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อราคาหลักทรัพย์  

 ความเปน็อิสระของคณะกรรมการบริษัท (BIND)    
 หลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดี ให้แนวปฏิบั ติ ไว้ว่ า

คณะกรรมการควรมีความเป็นอิสระเพื่อไม่ให้ฝ่ายบริหารครอบง า
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หากผู้ถือหุ้นใหญ่มีตัวแทนท่ีเป็น
ทั้งกรรมการและผู้บริหารหลายคนและต้องการให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด ก็มีโอกาสที่มีขนาดของคณะกรรมการใหญ่ขึ้น แต่ก็อาจมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ถือหุ้นใหญ่ งานวิจัย
ของ ป รี ย านุ ช  ลิ้ ม ด า เนิ น  [6] พบว่ า  ค วาม เป็ น อิ ส ระของ
คณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อผลการด าเนินงาน แต่
ในทางกลับกัน งานวิจัยของ ณิชนันท์ จันทรเขตต์ [7] ที่ พบว่าความ
เป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ต่อผลการ
ด าเนินงาน จากหลักฐานที่ปรากฏงานวิจัยในอดีตยังมีข้อสรุปที่
แตกต่าง ผู้วิจัยจึงอ้างอิงไปยังหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการตามแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดย
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้  
 สมมติฐานที่ 2 ขนาดคณะกรรมการบรษิัทที่เป็นอิสระ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อราคาหลักทรัพย์ 

จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 แนวทางปฏิบัติของการก ากับดูแลกิจการที่ดีบริษัทควร
จัดให้มีก าหนดการประชุมโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท แต่ไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี  ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มี
การประชุมทุกเดือน บริษัทควรส่งรายงานผลการด าเนินงานให้
คณ ะกรรมการทราบ ใน เดื อนที่ ไม่ ได้ มี การประชุม  เพื่ อ ให้
คณะกรรมการสามารถก ากับควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ เป็นการประชุมร่วมกันใน
การด าเนินงาน ผู้วิจัยอ้างอิงไปยังหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมของ
คณะกรรมการตามแนวปฏิบัติการก ากับดู แลกิจการที่ดี  โดย
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้  
 ส ม ม ติ ฐ า น ที่  3 จ า น ว น ค รั้ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อราคาหลักทรัพย์ 

ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ (ACSIZE) 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่

เป็นเกณฑ์บังคับท่ีก าหนดว่าต้องมีอย่างน้อย 3 คนและทั้ง 3 คนต้อง 
เป็นกรรมการอิสระ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการ
สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ
การต รวจสอบ ภ าย ใน  ( Internal Audit) ที่ เห ม าะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย 
เลิกจ้างหัวน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและพิจารณารายการที่เกี่ยว
โยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้เพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
จากการศึกษาของ ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ [8] พบว่า ขนาดของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลตอบแทน
หลักทรัพย์ แต่ในทางกลับกันงานวิจัยของ วรัญญา มโนสุนทร ศิลปะ
พร ศรีจั่นเพชร [9] พบว่า จ านวนคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความสัมพันธ์ต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  ผู้วิจัยมีความ
ต้องการที่จะศึกษาขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเพิ่ม
หลักฐานที่ค้นพบในบริบทของประเทศไทย จึงตั้งสมมติฐาน ดังนี ้ 
 สมมติฐานที่ 4 ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อราคาหลักทรัพย์ 

ขนาดของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (CGSIZE)     
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทเพื่อให้บริษัทมีการ
พัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลให้ดียิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ ดี ที่ บริษั ทจดทะเบี ยนที่ พึ งปฏิ บั ติ  คณ ะกรรมการ               
บรรษัทภิบาลเพื่อท าหน้าที่เกี่ยวกับการก ากับและส่งเสริมบรรษัทภิ
บาลของบริษัท ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น ก าหนด
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ส่งเสริมให้การด าเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของ
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คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท สอดคล้องกับ
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
รวมทั้งประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจน
ข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี งานวิจัย
ของ ทัศวรรณ ศาลาผาย และสุภาวดี ชอบเสร็จ [10] พบว่า การ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีมีความสัมพันธ์เชิงบวต่อการอธิบายราคา
หลักทรัพย์ จากหลักฐานที่ปรากฏตามการทบทวนวรรณกรรมใน
ประเทศไทยพบว่ายังมีงานวิจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยมีจ านวนน้อยมากเช่นเดียวกันกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะศึกษาขนาดของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อเพิ่มหลักฐานที่ค้นพบในบริบทของ
ประเทศไทย จึงตั้งสมมติฐาน ดังนี้  
 สมมติฐานที่ 5 ขนาดของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อราคาหลักทรัพย์ 
 ราคาหลักทรัพย ์
 การก ากับดูแลกิจการเป็นการด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม เปรียบเสมือนอุดมการณ์ซึ่งได้ถือ
ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและบนพื้นฐาน
แห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
โดยเป็นความมุ่งหวังที่เช่ือมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลจะเป็นระบบ
บริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้าง
ผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน งานวิจัยในอดีตได้ใช้ตัว
แปรผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน งานวิจัยครั้งนี้ได้น าตัวแปรวัดผลด้าน
การตลาดคือมูลค่าหลักทรัพย์มาใช้ในการวิจัย (ชนิดาภา กัลป์ยานี 
[4]; สุธีรา ใจสัตยาบรรณ และจิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ [5]; ฐิตาภรณ์ 
สินจรูญศักดิ์ [8] ทัศวรรณ ศาลาผาย และสุภาวดี ชอบเสร็จ [10]; 
และจากการทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์และสมมติฐาน
งานวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ใช้การศึกษาวิเคราะห์แบบจ าลอง  ดังรูป
ที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยามศัพท์  

คุณภาพการก ากับดูแลกิจการ หมายถึง คุณลักษณะหลัก 
อันได้แก่ขนาดของคณะกรรมการบริษัท ขนาดของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ขนาดของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลที่พิจารณาร่วมกับ
คะแนนการประเมินบรรษัทภิบาลของ Thai IOD และคุณลักษณะ
เสริม คือ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท และจ านวนครั้ง
ของการประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

 

3. วิธีการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
การก ากับดูแลกิจการที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากงบ
การเงินประจ าปี (SET SMART) และแบบแสดงรายงาน 56 - 1 จาก
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่าง                          
ปี 2559 – 2561 ยกเว้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มบริษัทจด
ทะเบียนที่อยู่ในระหว่างฟื้นฟูกิจการ และบริษัทกลุ่มกองทุนและ
ธุรกิจขนาดกลาง (MAI)  โดยตัวอย่างที่ใช้ต้องมีข้อมูลครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงท าให้มีจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้มีจ านวน 398 บริษัท (1,194 ตัวอย่าง) 

ตารางที่ 1 ตัวแปรและการวัดค่าที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปร วิธีท่ีใช้ในการวัดมูลค่า 

ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (BSIZE) จ านวนคณะกรรมการ x คะแนนการก ากับดูแลกิจการ 

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท (BIND) จ านวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/จ านวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด  

จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท (TIME_B) จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทใน 1 ปี 

ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ (ACSIZE) จ านวนคณะกรรมการตรวจสอบ x คะแนนการก ากับดูแลกิจการ 
ขนาดของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล (CGSIZE) จ านวนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล x คะแนนการก ากับดูแลกิจการ  
ราคาหลักทรัพย์ (STOCK)  ราคาปิด ณ วันสิ้นปี 

 หมายเหตุ  
คะแนนการก ากับดูแลกิจการระดับดีเลิศ เท่ากับ 5 คะแนน  
คะแนนการก ากับดูแลกิจการระดับดีมาก เท่ากับ 4 คะแนน  
คะแนนการก ากับดูแลกิจการระดับดี เท่ากับ 3 คะแนน  
ไม่มีคะแนนการประเมินตามข้อมูลของ Thai IOD เท่ากับ 0 คะแนน 

คุณภาพของการก ากับดูแลกจิการ 
  ขนาดของคณะกรรมการบริษัท 
  ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
บริษัท  
  จ านวนครั้งของการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท 
  ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ขนาดของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 
 

ราคาหลักทรัพย ์
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4. ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

 จากการศึกษาข้อมูล พบว่ามีตัวแปร ขนาดของ
คณะกรรมการบริษัท (BSIZE) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.39 ค่าต่ าสุด
เท่ากับ 0  เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีคะแนนการก ากับดูแลกิจการ
เท่ากับ 0 และพบว่าค่าสูงสุดเท่ากับ 105 คะแนน ความเป็นอิสระ
ของคณะกรรมการบริษัท (BIND) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.67 จ านวน

ครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท (TIME_B) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 69.93 ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ (ACSIZE) 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.00 และ ค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.00 เนื่องจากเป็น
บริษัทที่มีคะแนนการก ากับดูแลกิจการเท่ากับ 0 ค่าสูงสุดเท่ากับ 
30.00 และขนาดของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  (CGSIZE) 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.35 ซึ่งค่าสถิติเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างแสดงดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงตารางค่าสถติิเบือ้งต้นของกลุ่มตัวอย่าง  

 
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยของการก ากับดูแลกิจการและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

R Square F Change P - Value Durbin-Watson 

.102 27.840 .000 1.746 
 

จากตารางข้างต้น พบว่าค่า R Square = .102 หรือ
ร้อยละ 10.20 แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการก ากับดูแล
กิจการและตัวแปรตามสามารถอธิบายผลการด าเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียน (STOCK) ได้ร้อยละ 10.20 ส่วนค่าสถิติทดสอบ 

F = 27.840, P – Value = 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 (ก าหนด
ระดับความเชื่อมั่นท่ีร้อยละ 95) นั่นคือมีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 
ตัวที่มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ 

 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยของความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

STOCK B Std. Error Beta t P-Value Tolerance VIF 
BSIZE .015 .002 .453 6.621 .000 .162 6.181 
BIND .530 .115 .132 4.620 .000 .936 1.069 
TIME_B -.001 .001 -.043 -1.349 .178 .747 1.339 
ACSIZE -.033 .007 -.297 -4.544 .000 .177 5.636 
CGSIZE .007 .002 .103 3.017 .003 .651 1.537 

 
จากตารางข้างต้น พบว่า การวิเคราะห์ตัวแปรอิสระทั้ง 

4 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ (STOCK) ซึ่งเป็น  
ตัวแปรตามของงานวิจัยนี้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ร้อยละ 95  
โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 ส าหรับตัวแปรอิสระ ขนาดของคณะกรรมการบริษัท 
(BSIZE) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับผล
การด าเนินงานของบริษัท ซึ่งวัดโดย STOCK (B = .015, Std. Err. 
= .002, P – Value = .000) ดั้งนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ว่า
การก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ (STOCK) 
กล่าวคือ บริษัทท่ีมีขนาดของคณะกรรมการบริษัทจ านวนมากจะมี 
ผลการด าเนินงานท่ีดีกว่าบริษัทท่ีมีขนาดของคณะกรรมการบริษัท
ที่มีจ านวนน้อยกว่า 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 

ขนาดของคณะกรรมการบริษัท 32.39 20.90 0.00 105.00 
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท 0.67 0.17 0.22 1.00 
จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท 69.93 37.85 21.00 273.00 
ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ 10.00 6.05 0.00 30.00 
ขนาดของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 6.35 9.37 0.00 55.00 
ราคาหลักทรัพย ์ 26.38 68.53 0.02 1072.00 
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 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท (BIND) มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ซึ่งวัดโดย STOCK (B = .530, Std. Err. = 
.115, P – Value = .000) ดั งนั้ น  จึ งยอมรับสมมติฐานที่  2 
กล่าวคือ บริษัทท่ีมีความเป็นอิสระของคณะกรรมการมากจะท าให้
มีผลการด าเนินของบริษัทดีกว่าบริษัทท่ีมีความเป็นอิสระน้อยกว่า 
 ขนาดของคณ ะกรรมการตรวจสอบ  (ACSIZE) มี
ความสัมพันธ์ในเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับผลการ
ด า เนิ น งา น ข อ งบ ริ ษั ท  ซึ่ ง วั ด โด ย  STOCK (B = -.0 3 3 ,                    
Std. Err. = .0 0 7 , P – Value = .000) ดั ง นั้ น  จึ ง ป ฏิ เส ธ
สมมติฐานที่  4 กล่าวคือ บริษัทที่มีขนาดของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจ านวนมากไม่ไดท้ าใหผ้ลการด าเนินงานของบริษัทดีกว่า
บริษัทท่ีมีขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนน้อย 
 ส าหรับตั วแปรอิสระ ขนาดของคณะกรรมการ               
บรรษัทภิบาล (CGSIZE) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งวัดโดย 
STOCK (B = .007, Std. Err. = .002, P – Value = .003) ดังนั้น 
จึ งยอมรับสมมติ ฐานที่  6  กล่ าวคื อ  บริษั ทที่ มี ขนาดของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจ านวนมาก จะมีผลการด าเนินงาน            
ที่ดีกว่าบริษัทที่มีขนาดของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลที่มี         
จ านวนน้อยกว่า 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาพบว่า ขนาดของคณะกรรมการ
บริษัท (BSIZE) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท (BIND)                    
ขนาดของคณ ะกรรมการตรวจสอบ (ACSIZE) ขนาดของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (CGSIZE) มีความสัมพันธ์กับราคา
หลักทรัพย์ (STOCK) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติร้อยละ 95 โดยมี 
ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (BSIZE) ความเป็นอิสระของ
คณ ะกรรมการบ ริษั ท  (BIND) ขนาดของคณ ะกรรมการ                     
บรรษัทภิ บาล  (CGSIZE) มีความสัมพันธ์ เชิ งบวกต่ อราคา
หลักทรัพย์ (STOCK) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศวรรณ ศาลา
ผาย และสุภาวดี ชอบเสร็จ [7] ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี  จะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ (STOCK) สูงขึ้น 
เนื่องจากช่วยให้บริษัทสามารถสร้างความมั่นคงระยะยาวได้ ตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่น าเสนอเป็นวิธีการแก้ไขเพื่อให้กิจการ
สามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวได้ ซึ่งถือเป็นตัวแปร
หลักของงานวิจัยการส่งสัญญาณของคุณภาพการก ากับดูแล
กิจการต่อราคาหลักทรัพย์ ในส่วนของขนาดของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ACSIZE) มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อราคาหลักทรัพย์ 
(STOCK) ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ [8] 
พบว่า ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์ และวรัญญา มโนสุนทร ศิลปะพร ศรี
จั่น เพชร  [9] พบว่า จ านวนคณ ะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความสัมพันธ์ต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  โดยข้อสรุปนี้ 
สามารถอธิบายได้ว่า บริษัทที่มีขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ

จ านวนมากไม่ได้ใหท้ าผลการด าเนินงานของบริษัทดีกว่าบริษัทท่ีมี
ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนน้อย นอกจากนี้ยัง
พบว่าจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท (TIME_B) 
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อราคาหลักทรัพย์ (STOCK) กล่าวโดยสรุปได้
ว่า การก ากับดูแลกิจการส่งผลการด าเนินงานของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทจึงควร
ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการ และจัดให้มีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิการด าเนินงาน
ของบริษัท ผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้จึงช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ในด้านคุณลักษณะของ
คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนักลงทุนสามารถเป็น
เครื่องมือเบื้องต้นในการกลั่นกรองการพิจารณาการลงทุนของผู้
ลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยที่ข้อจ ากัดในเรื่องของการ
เข้าถึงข้อมูลและประสบการณ์ในการลงทุน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ควรมีการวิจัยเพิ่มเกี่ยวกับคุณลักษณะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือเป็นกลไกที่
ส าคัญซึ่งกิจการจ าเป็นต้องจัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีระบบการก ากับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลในฐานะกรรมการที่ เป็นอิสระจะช่วยแบ่งเบาภาระของ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการจัดการ การ
ให้วิสัยทัศน์และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทาง
การเงินและระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการเอื้อโอกาสให้
ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีได้มีการปรึกษาหารือเพื่อจัดการความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้รายงานทางการเงินมีการเปิดเผย
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ มี
คุณภาพที่ดีและมีมูลค่าเพิ่มต่อบริษัทในท่ีสุด  
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อิทธิพลของระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนต่อราคาหลักทรัพย์ใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The Influence Sustainability Reporting Level on Stock price  
From Stock Exchange of Thailand. 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ผ่านเกณฑ์               
การคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานความยั่งยืน รายงานประจ าปี และ 
SETSMART พ.ศ. 2559 - 2561 จ านวน 618 บริษัท การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
อย่างง่าย (Simple Regression) ผลการศึกษาพบว่า ระดับการจัดท ารายงานความยั่งยืนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์ 
(volume-weighted average price: VWAP) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การเปิดเผยรายงานความยั่งยืนสามารถใช้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการอธิบาย
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 
ค าส าคัญ : การเปิดเผยข้อมูล, รายงานความยั่งยืน, ราคาหลักทรัพย์ 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study influence sustainability reporting level on stock price from companies 
listed on the stock exchange of Thailand in the sustainability excellence. Data collection from sustainability report, annual 
report and SETSMART database during year 2016 – 2018 of 618 sample firm. The study, an empirical research, applies the 
simple regressions. The results of the study show that influence sustainability reporting level have a positive and significant 
association with the stock price in the Stock Exchange of Thailand. This can be concluded that the sustainability reporting 
disclosure can be used as fundamental factors to describe the stock price of listed firm of the Stock Exchange of Thailand. 
Keywords: Disclosure, sustainability report, stock price 
 
1. บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 ปี 2562 เป็นปีแห่งความท้าทายในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขัน ความต้องการของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนไปและแรงผลักดันจาก Digital Transformation  
การด าเนินธุรกิจจึงต้องปรับกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรม 
ด้านสินค้า บริการ และโซลูช่ันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
และน าเทคโนโลยีมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือส าคัญ โดยเฉพาะ         
การปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน               
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ผู้ เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ประเด็น              
ด้านความยั่งยืนจึงถูกน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ 
บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งในโลกได้น าประเด็นด้านความยั่งยืนมา
เป็นเครื่องมือช่วยคาดการณ์เพื่อน าทางให้ก้าวผ่านความผันผวนของ
เศรษฐกิจ อีกทั้งเพื่อรองรับความคาดหวังที่เพ่ิมขึ้นของผู้มีส่วนได้เสีย  
ทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจ 
นอกจากนี้ การให้ความส าคัญกับประเด็นด้านความยั่งยืน ยังใช้เพื่อ

จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ 
ซึ่งท าให้เห็นว่าประเด็นความยั่งยืนนี้ได้ถูกยกระดับจากเพียงแค่
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไปสู่การเป็นแกนหลักของ            
กลยุทธ์ธุรกิจและการวางแผน การด า เนินงานในระยะยาว                 
ณัฐศิริ บุญชวน [1] การด าเนินงานด้านความยั่งยืนมีการน าเสนอผล
การด า เนินงานต่ อผู้ มี ส่ วนได้ เ สียผ่ าน รายงานความยั่ งยืน 
(Sustainability Report) ที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อผู้ใช้ข้อมูลแล้ว บริษัทที่จัดท ารายงานยัง
ได้ รับประโยชน์ ในด้านการมีข้อมูลที่ ชัดเจนด้านผลกระทบ                
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถระบุถึงโอกาสและ
ความเสี่ยงในกิจกรรมที่ด าเนินอยู่รวมไปถึงการเพิ่มความผูกพันใน
ธุ รกิจ ให้แก่พนักงาน ส่ ง เสริม ให้ เกิดนวัตกรรมและพัฒนา                     
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพน ามาซึ่ งความได้ เปรียบใน                 
การแข่งขัน และการเปิดเผยข้อมูลยังเป็นการแสดงให้ผู้ใช้หลัก 
(Primary Users) ตลอดจนผู้ มี ส่ วนได้ เ สี ยอื่ น  ๆ  ได้ทราบถึ ง                 
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การด าเนินธุรกิจอย่างชอบธรรมตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการ            
ความเสี่ยงตลอดจนผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการด าเนินงานของ
ธุ ร กิ จ ไ ด้ อ ย่ า ง เหม าะสมชไมพร  รั ต น เ จ ริญ ชั ย , ปาริ ช าติ                        
ราชประดิษฐ์ และสัมพันธ์ เนตยานันท์ [2] นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัย
ยืนยันว่าการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนสามารถเพิ่มมูลค่าบริษัท
ให้สูงขึ้น (ฐิตญา ราชาวงษ์ [3]; อัญชนา กัลยาเรือน [5];  หทัยรัตน์ 
ลีลาไพบูลย์ [4]) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของ
การเปิดเผยรายงานความยั่งยืนกับราคาหลักทรัพย์ เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจของนักลงทุน 
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. ศึกษาการจัดท ารายงานความยัง่ยืน (Sustainability Report) 
ที่ได้รับการรับรองจาก The Global Reporting Initiative (GRI) 
 2. ทดสอบอิทธิพลของระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนที่มี
ต่อราคาหลักทรัพย์ 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ช่ วยส่ ง เ ส ริ มและสนับสนุ น ให้ บริ ษั ทจ ดทะ เบี ยน ใน                   
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถน าหลักการและแนวปฏบิตัิ
ด้านความยั่งยืนไปใช้ในการบูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการ
องค์กร รวมถึงเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนผ่านการจัดท ารายงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหรือรายงานความยั่งยืน 
 2. เพื่อเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลด้าน              
ความยั่งยืนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เนื่องด้วยการรายงาน                
ความยั่งยืนถือเป็นช่องทางส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลอย่างยิ่ง
ต่อการดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนที่ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

2. การทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนาสมมติฐาน 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
     แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งเพียงเฉพาะผลประกอบการ
แก่บริษัทน าไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
อย่างไรก็ตามการเกิดวิกฤตในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางการเงิน 
วิกฤตความยากจน วิกฤตความเลื่อมล้ าและความเป็นธรรมในสังคม                        
วิกฤตสิ่งแวดล้อม และวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นต้น ท าให้เกิดแนวคิด            
การหาแนวทางแก้ไขวิกฤตต่าง ๆ ซึ่ งน าไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับ                  
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เมื่อธุรกิจทั่วโลกตระหนักว่าการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาการเกิดวิกฤตต่าง ๆ 
ได้ มิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทควบคู่กับการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เพราะธุรกิจเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม การด าเนินธุรกิจโดยไม่ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในสังคมจึง
เป็นการยากที่ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ดวงกมล พิศาล 
[6]  
 การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate 
Social Responsibility: CSR) เข้ามามีบทบาทในบริษัทมหาชน            
เป็นอย่างมากเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ธรรมาภิบาล ผลกระทบ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การสื่อสารในยุคเทคโนโลยี นักลงทุนและ
ผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้นความมีจริยธรรมของธุรกิจ การมี              
ส่วนร่วมของชุมชนกฎระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนเป็นเครื่องมือ

ทางธุรกิจ รวมถึงการเข้ามามีอิทธิพลของบริษัทข้ามชาติและองค์กร
การค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ เช่น The Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD), The 
United Nations (UN) , International Labor Organization (ILO) 
เป็นต้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและท าให้เกิดธุรกิจจ านวนมากที่มี
แนวคิดเพื่อสังคมและการเติบโตอย่างยั่ งยืนซึ่ งเป็นแนวคิดใน                
การด า เนินธุ รกิจที่ ส่ งผลกระทบต่อการเพิ่มคุณค่ าแก่สั งคม                  
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของบรรษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations: 
MNCs) มากขึ้น จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงหลายปี                 
ที่ผ่านมาเนื่องจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับโลก การเปิดเสรี
ทางการค้าและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ได้มีการขยายการลงทุนไปทั่วโลก จึงมี               
การอภิปรายในประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมมาจนถึงปัจจุบัน 
และพบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นขึ้นอยู่กับจริยธรรมใน                 
การด า เนินงานของผู้ บริ หารบริษัทเป็นปัจจั ยหลักที่ ส าคัญ                      
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการบริหารจัดการความสนใจที่
หลากหลายของพนักงานมากกว่าการมุ่งหวังสร้างผลก าไรที่สูงที่สุด
เพื่อตอบแทนกลุ่มของผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียว บริษัทจะต้องปฏิบัติ
และด าเนินการก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ต่อหุ้นหรือผู้เป็นเจ้าของ
บริษัทและต่อชุมชนภายนอกนั้นด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัทนั้นเป็นภาระที่บริษัทมีต่อผู้ที่มีส่วนร่วม (Stakeholder)              
ศิริรัตน์ พรหมดวงตา [7]   
 แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในการรายงานข้อมูลทาง              
การบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับ         
การรายงานข้อมูลประจ าปี จะช่วยให้บริษัทสามารถลดการจัดการ
ก าไรให้น้อยลง ซึ่งจากงานวิจัยของ อัญชนา กัลยาเรือน [13]              
ได้ให้ข้อสรุปว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม               
ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ สุมาลี หดค า [11] 
ที่ให้ข้อสรุปไว้ว่า ระดับการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ ไปใน             
ทิศทางบวกต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งงานวิจัยของ บุษบา นุชิตภาพ 
[8]  ซึ่งงานวิจัยให้ข้อสรุปว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อ
สังคมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวกกับก าไรสุทธิและรายได้รวม 
การลงทุนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ความโปร่งใสของรายงาน
ทางการเงินท่ีมีผลต่อการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทมีส่วนส าคัญที่จะผลักดันให้มีความตระหนักถึงความส าคัญ และ
การน าแนวคิดมาปฏิบัติเพราะอาจน าไปสู่การสูญเสียผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทในอนาคตได้               
การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่เพียงพอจะมีผลต่อการเพิ่ม
ช่ื อ เ สี ย งและความ โปร่ ง ใส ให้ บริ ษั ทและจะท า ให้ ทิ ศทาง                       
ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น หรืออาจลดแรงผลักดันจากองค์กร
ภายนอกและจากกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย ฐิตญา ราชาวงษ์ [3] 
การศึกษาด้านการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท บุษบา 
นุชิตภาพ [8]  ได้กล่าวไว้ว่าการรายงานข้อมูลการมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทจะช่วยให้ผลการด าเนินงานของบริษัทสูงข้ึนอย่าง
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ต่อเนื่อง และถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมให้บริษัทเกิดความยั่งยืน 
ในขณะที่ หทัยรัตน์ ลีลาไพบูลย์ [4] ได้ศึกษาพบเช่นเดียวกันกับ
นักวิจัยท่านอื่น และยังพบอีกว่าการรายงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทต่อสาธารณชนนั้น สามารถท าให้มูลค่ากิจการเพิ่มขึ้น 
และสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทได้ การรายงานข้อมูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทนั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้
บริษัทสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การด าเนินงานอย่างยั่งยืนได้   
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน 
 รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) เป็นเอกสารที่
เปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ี
บริษัทจัดท าขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
เพิ่มเติมจากรายงานทางการเงิน  อันเนื่องมาจากรายงานทางการเงิน
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนข้อมูลผลประกอบการโดยรวม
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วน ได้เสียอื่นได้อย่างครบถ้วน 
การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นการบริหาร
จัดการผลกระทบทางลบเหล่านั้นให้ส่งผลน้อยที่สุด เพื่อป้องกันมิให้
เกิดความเสียหายแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะที่บริษัทส่งมอบ
ผลกระทบทางบวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จึงท าให้แนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้พัฒนาให้เกิดการรายงานในรูปแบบ      
ต่าง ๆ อาทิเช่น หลักการรายงานตามแนวทางของ  UN Global 
Compact, มาตรฐานการรายงานของ Global Reporting Initiative 
(GRI), และแนวทางการรายงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สถาบันไทยพัฒน์ [9] ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่คาดหวังว่าการ
ด าเนินงานของบริษัทต่าง  ๆ จะสามารถสะท้อนข้อมูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมไปยังกลุ่มของผู้มีส่วนได้ เสียได้ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี และเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
หรือก็คือการสร้างมูลค่ากิจการนั่นเอง  
2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.3.1 ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Theory)  

ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียเป็นทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิด            
การด าเนินงานของบริษัท และแนวคิดจริยธรรมในทางธุรกิจที่เน้น
คุณธรรม และค่านิยมในการด าเนินงานถูกน าเสนอเป็น ครั้งแรกโดย 
Hannan and Freeman [10] ในหนังสือการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่ง
ได้กล่าวถึงการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทซึ่งจะ            
ท าให้ เกิดผลประโยชน์กับทั้งบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ  
โดยทั่วไปบริษัทจะให้ความส าคัญกับการท าก าไรสูงสุด การสร้าง
ความสามารถให้เหนือคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม การลดต้นทุน               
ให้ได้มากที่สุด แต่ปัจจัยผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้
การด าเนินงานของบริษัทประสบความส าเร็จการมีความสัมพันธ์ท่ีดี
กับผู้มีส่วนได้เสียสามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ 
แนวคิด หรือแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกัน และท าให้ภาพลักษณ์
ของผู้บริษัทเป็นไปในทิศทางบวก ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียจะมุ่งเน้นไป
ยังนโยบายของบริษัทท่ีจะสร้างอิทธิพลและผลกระทบให้เกิดกับกลุ่ม
หรือบุคคลใด ๆ ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งเป็นผลสะท้อนกลับของ
ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน จึงอาจสรุปได้ว่าการ

ด าเนินงานของบริษัทจะมุ่งเน้นนโยบายที่จะส่งผลต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย 
ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้กล่าวไปนั้นสามารถกดดันให้
บริษัทปฏิบัติติตามแรงกดดันของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอาจจะท าให้บริษัท 
ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานหรืออาจจะท าให้บริษัทนั้น
ล้มละลายได้ วิภา จงรักษ์สัตย์ [11]   
 จากการศึกษาทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี                
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Theory) สามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎี           
ผู้มีส่วนได้ เสียเป็นทฤษฎีที่ ให้ความส าคัญกับการท ากิจกรรม                
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และการท ากิจกรรมเหล่านี้ควรมี
การสื่อสารไปยังกลุ่มของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจถึง
เป้ าหมายที่ ส าคัญในการด า เนิ นธุ รกิ จของบริษั ท รายงาน                       
ความรับผิดชอบต่อสั งคมเป็นเครื่องมือในการสื่ อสารข้ อมูล                    
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไปให้กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบ ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษารูปแบบการเผยแพร่การ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของประเทศไทย โดยมุ่งไปยังกลุ่ม
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจาก               
การด าเนินงาน มีรูปแบบที่ชัดเจนและมีความเกี่ยวข้องกับสาธารณชน
อย่างเป็นรูปธรรม จึงส่งผลให้ผู้วิจัยให้ความสนใจต่อการจัดท า
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมว่ามีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน 
2.3.2 ทฤษฎีความชอบธรรมหรือทฤษฎีความถูกต้องตามกฎหมาย 
(Legitimacy Theory)  
 ทฤษฎีดังกล่าวเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย CSR ของ
บริษัท ซึ่งท าให้บริษัทมีการเปลี่ยนแนวคิดเดิม ๆ ที่ให้บริษัทเป็น
ศูนย์กลางไปสู่แนวคิดที่มีความต้องการหรือความคาดหวังจากสังคม
และชุมชนเป็นหลัก เพื่อให้สิทธิในความชอบธรรมนั้นยังคงอยู่ได้ใน
สังคมส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับ Suchman [12] ที่กล่าวว่า การ
ด าเนินงานของบริษัทนั้นได้รับอ านาจจากสังคมในการใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ ให้ตรงตามความคาดหวังของสังคมและชุมชน ซึ่งถ้าบริษัทน้ัน
ไม่อาจสนองความต้องการของสังคมได้บริษัทก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ
ในความชอบธรรมหรือไม่อาจที่จะอยู่ร่วมกับสังคมนั้นได้ ดังนั้น
บริษัทควรยึดแนวทางใหม่ท่ีจะไม่ยึดบริษัทเป็นหลัก แต่ต้องยึดสังคม
เป็นหลักเพราะถ้าตอบสนองความต้องการของสังคมได้ก็จะได้รับ
สิทธิที่จะได้อยู่ต่อ แต่ถ้าไม่อาจสนองความต้องการของสังคมได้ ก็
อาจจะถูกสังคมปฏิเสธสิทธิความชอบธรรมนั้นไป ทั้งนี้บริษัทยังต้อง
ค านึงถึงกฎหมาย ระเบียบวิธีด าเนินงานต่าง ๆ และกิจกรรมที่บริษัท
ปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
ความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากทฤษฎีนี้รองรับสัญญาหรือ
ข้อตกลงต่อชุมชนและสังคม ว่าบริษัทต้องท ากิจกรรมใด ๆ ที่ไม่มี
ผลกระทบในทางลบต่อสังคมและชุมชน และการท ากิจกรรมหรือ
การด า เนินงานของบริษัทนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับ เพราะถ้าบริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลการด าเนินงาน
หรือความรับผิดชอบต่อสังคมหรือมีการด าเนินการหรือกิจกรรมใด ๆ 
ให้สังคมมีผลกระทบในทางลบ บริษัทอาจจะถูกต่อต้านทั้งสินค้าและ
บริการ ดังนั้น บริษัทจึงควรท ากจิกรรมและด าเนินงานตามกฎหมาย
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และเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ชุมชนและสาธารณชน
ยอมรับซึ่งทฤษฎีดังกล่าวจะเช่ือมโยงกับทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย 
2 . 3 . 3  ท ฤ ษ ฎี ต ล า ด มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  (Efficient Market 
Hypothesis: EMH)  

จรัญญา อนันตชัย [13] ได้อ้างถึงทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพใน
งานวิจัยของ Fama (1969) มีแนวคิดว่าราคาของหลักทรัพย์ต่าง ๆ 
ในตลาดทุน (Capital Marked) ว่าเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
(Efficient Market) ราคาของหลักทรัพย์สามารถปรับเปลี่ยนตาม 
ผลสะท้อนของข้อมูลที่มีอยู่อย่างเต็มที่ นั่นคือ การรับรู้ข้อมูลจะไม่
ท าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถท าก าไรเกินปกติ (Abnorma 
Retum) ได้จากตลาดหรือไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจใน              
การก าหนดราคาหลักทรัพย์ ทั้งนี้เนื่องจากราคาหลักทรัพย์ได้สะท้อน
ถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นในตลาดอยู่แล้ว 

นั กล งทุนจึ ง ให้ ค วามส าคัญกั บการศึ กษาหาข้ อมู ลที่ มี
ความสัมพันธ์กับ ราคาหลักทรัพย์ เพื่อน ามาใช้ในการประเมินราคา
หลักทรัพย์ให้ใกล้เคียงกับมูลค่าของกิจการให้มากที่สุดตลาด
หลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง ราคาหลักทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มี
การซื้อขายอยู่ในตลาด และได้สะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลข่าวสารที่
ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์นั้นอย่างรวดเร็ว และทั่วถึงหรืออีกนัยหนึ่ง
คือราคาตลาด (Market Price) ของหลักทรัพย์ได้ถูกตั้ งให้ เป็น
ค่าประมาณการอย่างถูกต้องของมูลค่าที่แท้จริง (True Value) ของ
หลักทรัพย์ ราคาของตลาดของหลักทรัพย์ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้อง
มี ค่ าหรื อมู ลค่ าที่ แท้ จริ ง ของหลั กทรั พย์นั้ น เสมอในทุ ก  ๆ                        
ช่วงระยะเวลาของราคาหลักทรัพย์อาจจะสูงกว่า หรือต่ ากว่ามูลค่าที่
แท้จริงของราคาหลักทรัพย์ก็เป็นไปได้ แต่ความแตกต่างนี้อาจจะ
ต้องเกิดในแบบสุ่ม (Random) กล่าวได้ว่าโอกาสที่ราคาตลาดของ
หลักทรัพย์ที่จะสูงกว่า ข้อมูลที่แท้จริงของหลักทรัพย์จะต้องมีค่า
เท่ากับโอกาสที่ ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นมีค่าต่ ากว่ามูลค่าที่
แท้จริงของหลักทรัพย์หากเป็นได้ดังนี้  จะไม่มีนักลงทุนสนใจ          
มาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้รับผลตอบแทนใด ๆ จาก               
การลงทุนในหลักทรัพย์เกินกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด และ           
จะใช้กลยุทธ์การลงทุนต่าง ๆ ในการที่จะจัดหาหลักทรัพย์ที่มีราคาที่
สูงกว่าตลาด หรือต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์นั้นได้อย่าง 
สม่ าเสมอ ก าไรที่นักลงทุนจะได้รับเป็นแค่ก าไรปกตเิท่านั้น (Normal 
Profit) ศรัณย์รัชต์ ธีรโชติธนกุลม [14] แนวคิดปริมาณซื้อขาย ถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Volume Weighted Average Price: VWAP) 
เป็นเครื่องมือส าคัญที่นักลงทุนน ามาใช้เพื่อวัดว่าราคาหลักทรัพย์         
ถูกซื้ อหรือขายในราคาที่ เหมาะสม โดยปกตินักลงทุนและ
นักวิเคราะห์ใช้ VWAP มาตรฐานซึ่งจะค านวณราคาตามค าสั่ง              
ซื้ อขายทั้ งหมดส าหรับวันซื้อขายหลักทรัพย์  นักลงทุนและ
นักวิเคราะห์ใช้ VWAP เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถ  
วัดได้ว่านักลงทุนมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มากน้อยเพียงใด 
VWAP ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่           
ท าการลงทุน และก าหนดราคาที่ดีที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นได้ 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การเปิดเผยข้อมูลเป็นช่องทางที่ส าคัญในการสื่อสารทางธุรกิจ 
ท าหน้ าที่ ให้ ข้ อมู ล ผลการด า เนินงานของบริษัท ไปยั งกลุ่ ม                        

ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดยการเปิดเผย
ข้อมูลสามารถช่วยในเรื่องการเพิ่มความโปร่งใสและความน่าเช่ือถือ
ขององค์กรการส่งเสริมภาพลักษณ์และการสร้างความไว้วางใจ              
จากกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดังนั้น การจัดท ารายงานเพื่อความยั่งยืนจึง
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและ                 
นอกองค์กรทราบถึงผลการด าเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและวิธีการในการบริหารจัดการที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดรวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวมการน าแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมาใช้ในองค์กรนั้น
มีผลดีต่อทั้ ง ช่ือ เสียงและภาพลักษณ์ที่ ดี แก่องค์กรช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและช่วยลดต้นทุน  อีกท้ังยัง 
เป็นการแสดงให้ผู้มีส่วนได้ เสียได้ทราบถึงความสามารถใน                  
การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และ               
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอันจะน าไปสู่การสร้างผลก าไรให้กับองค์กรได้
ในระยะยาว แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในการรายงาน
ทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับ
การรายงานข้อมูลประจ าปี จะช่วยให้บริษัทสามารถลดการจัดการ
ก าไรให้น้อยลง ซึ่ งจากงานวิจัยของอัญชนา กัลยาเรือน  [5]              
ได้ ให้ข้อสรุปว่าการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม                            
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมซึ่ง
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ สุมาลี หดค า [14] ที่
ให้ข้อสรุปไว้ว่า ระดับการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืน               
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ไปใน            
ทิศทางบวกต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งงานวิจัยของ บุษบา นุชิตภาพ 
[8] ซึ่งงานวิจัยให้ข้อสรุปว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อ
สังคมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวกกับก าไรสุทธิและรายได้รวม 
การลงทุนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ความโปร่งใสของ
รายงานทางการเงินที่มีผลต่อการตอบสนองความคาดหวังของ            
ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทมีส่วนส าคัญที่จะผลักดันให้มีความตระหนักถึง
ความส าคัญ และการน าแนวคิดมาปฏิบัติ เพราะอาจน าไปสู่                     
การสูญเสียผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทในอนาคตได้ การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่
เพียงพอจะมีผลต่อการเพิ่มช่ือเสียงและความโปร่งใสให้บรษิัทและจะ
ท าให้ทิศทางราคาหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น หรืออาจลดแรงผลักดัน
จากองค์กรภายนอกและจากกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย ฐิตญา ราชาวงษ ์
[3] การศึกษาด้านการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  
บุษบา นุชิตภาพ [8] ได้กล่าวไว้ว่าการรายงานข้อมูลการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจะช่วยให้ผลการด าเนินงานของบริษัท
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมให้บริษัทเกิด
ความยั่ งยืน ในขณะที่หทัยรัตน์ ลีลาไพบูลย์  [4] ได้ศึกษาพบ
เช่นเดียวกันกับนักวิจัยท่านอื่น และยังพบอีกว่าการรายงานข้อมูล
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อสาธารณชนนั้น สามารถท าให้
มูลค่ากิจการเพิ่มขึ้น และสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทได้ 
การรายงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทนั้นถือได้ว่า
เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้บริษัทสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ การ
ด าเนินงานอย่างยั่งยืนได้            
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 สมมติฐานในงานวิจัย : ระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนมี
อิทธพิลต่อราคาหลักทรัพย์ในทิศทางบวก 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยได้กรอบแนวความคิดในการวิจัย    
ดังรูปที่ 1 

 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
3.1 วิธีวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากรายงานความยั่งยืน รายงานประจ าปี SETSMART และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาอิทธิพลของ
ระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนต่อราคาหลักทรัพย์โดยความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยครั้ง

นีเ้ป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ บริษัทท่ีผ่านเกณฑ์การคัด
กรองคุณสมบัติเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ านวน 618 บริษัท  โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 
รวมจ านวน 3 ปี 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรที่ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาทั้งหมด 2 
ตัวแปร ดังน้ี

ตารางที่ 2 ตัวแปรและการวัดค่าตัวแปร  
ตัวแปร การวัดค่าตัวแปร แหล่งที่มา 

ระดับการเปิดเผยรายงาน
ความยั่งยืน (SR) 

- ให้คะแนน “1” เมื่อไม่มีรายงานความยั่งยืน แต่มีรายงานประจ าปี  
แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลความรบัผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
- ให้คะแนน “2” เมื่อไม่มีรายงานความยั่งยืน แต่มีรายงานประจ าปี  
และเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
- ให้คะแนน “3” เมื่อมีรายงานการความยั่งยืน แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูล 
ตามกรอบ GRI 
- ให้คะแนน “4” เมื่อมีรายงานความยั่งยืน และเปิดเผยข้อมูลตาม 
กรอบ GRI 

ชไมพร รัตนเจริญชัย, ปาริชาติ                       
ราชประดิษฐ์ และสัมพันธ์ เนต
ยานันท์ [2]  
สุมาลี หดค า [15] 

ราคาหลักทรัพย์ (STOCK) [(ราคาสูงสุด + ราคาต่ าสุด + ราคาปิด)/3] x ปริมาณการซื้อขาย Hannan & Freeman [10] 

3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและสมการการ

ถดถอยแบบง่าย (Simple Regression) จะใช้ทดสอบอิทธิพลของ

ระดับการเปิดเผยรายงานความยัง่ยืนกับราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทที่
ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

4. ผลการวิจัย 
4.1 ค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่าง 

 
รูปที่ 2 สรุปการจัดท ารายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึงจ านวนบริษัทในแต่ละปีที่มีจัดท า
รายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI ดังนี ้
 ปี 2561 กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน จ านวน 5 บริษัท กลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 6 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 11 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง จ านวน 10 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค
บริโภค จ านวน 8 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จ านวน 9 บริษัท 
กลุ่ ม อุ ต ส าหกร รมสิ นค้ า อุ ต ส าหกรรม  จ า น วน  9 บ ริ ษั ท                        
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร จ านวน 16 บริษัท และกลุ่มบริษัท          
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จ านวน 8 บริษัท  

Fincial Tech Agro Propcon Consump Service Indus Resourc MAI

2561 5 6 11 10 8 9 9 16 8

2560 4 7 10 7 4 10 9 12 8

2559 3 8 9 6 2 9 7 12 9
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ระดับการเปดิเผย 
รายงานความยั่งยืน 

ราคาหลักทรัพย ์
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 ปี 2560 กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน จ านวน 4 บริษัท           
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 7 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 10 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
และก่อสร้าง จ านวน 7 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบรโิภค 
จ านวน 4 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จ านวน 10 บริษัท กลุ่ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ น ค้ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม  จ า น ว น  9 บ ริ ษั ท                         
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร จ านวน 12 บริษัท และกลุ่มบริษัท           
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จ านวน 8 บริษัท และ 

 ปี 2559 กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน จ านวน 3 บริษัท กลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 8 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 9 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง จ านวน 6 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบรโิภค 
จ านวน 2  บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จ านวน 9 บริษัท กลุ่ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ น ค้ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม  จ า น ว น  7 บ ริ ษั ท                        
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร จ านวน 12 บริษัท และกลุ่มบริษัท          
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จ านวน 9 บริษัท

ตารางที่ 3 ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

ค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการเปดิเผยรายงานความยั่งยืน (SR) 2.26 4.00 1.00 0.70 
ราคาหลักทรัพย์ (STOCK) 90,817 4,755,916 0.00 276,846 

N = 1,767 Firm year observatio
 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ของระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนและราคาหลักทรัพย์ 

ตัวแปร 
ราคาหลักทรัพย์ 

Coefficients T-value  P-value 
ค่าคงท่ี 2.900 24.292 0.000 
ระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืน (SR) .383 10.798 0.000 
R2  = 0.074 
Adjusted R2  = 0.072 
F = 46.477 

 จากตารางที่ 4 พบว่าระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืน (SR) 
สามารถพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ได้ 7.2% และระดับการเปิดเผย
รายงานความยั่งยืน (SR) มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ในทิศทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 (P-value = 0.000) 

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบระดับการเปิดเผยรายงาน
ความยั่งยืนที่มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ การศึกษานี้ใช้สถิติ  
Simple Regression เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานที่ว่า
ระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนมีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ใน
ทิศทางบวก จากการทดสอบทางสถิตโดยใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 618 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทท่ีผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติ
เบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2559 ถึงปี 
2561 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ระดับการเปิดเผยรายงานความ
ยั่งยืนมีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ในทิศทางบวก ดังนั้นจึงท าให้
ยอมรับสมมติฐานท่ีว่าระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนมีอิทธพิล
ต่อราคาหลักทรัพย์ในทิศทางบวก 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนที่มีอิทธิพล
ต่อราคาหลักทรัพย์ สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนใช้ข้อมูลการเปิดเผย

รายงานความยั่งยืนเป็นปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุนในราคา
หลักทรัพย์ โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของจรัญญา อนันตชัย 
[13] รวมถึง สุมาลี หดค า [15] ที่พบว่าระดับการเปิดเผยรายงาน
ความยั่งยืนมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์ ทั้งนี้ 
นักลงทุนอาจเล็งเห็นว่าบริษัทที่มีการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนมี
ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เป็นท่ี
ยอมรับของสังคม จึงมีความสนใจที่จะมาลงทุนในบริษัทที่มีการ
เปิดเผยรายงานความยั่งยืนส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่ม
สูงขึ้น 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1. จากผลการศึกษาระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนที่มี
อิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว              
เป็นปัจจัยพื้นฐานร่วมกับข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยทางเศรษฐกิจ
อื่น เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนได้ 
 2. หากบริ ษั ทที่ จ ดทะ เบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ ควร ให้
ความส าคัญ และก าหนดให้มีการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนตาม
มาตรฐานสากลซึ่งเป็นส่วนช่วยดึงดูดความสนใจของนักลงทุนให้หัน
มาสนใจลงทุนในบริษัทของตนได้ 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
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 ควรท าการศึกษาปัจจัยในการด าเนินงานของบริษัทในรูปแบบ
อื่นเพิ่มมากขึ้น โดยที่งานวิจัยนี้ยังไม่ได้ท าการศึกษา อาทิเช่น 
รายงานความยั่งยืนที่พิจารณาจากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ร่วมกัน เป็นต้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานด้านความยั่งยืน
ที่แท้จริง รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลรายงานประจ าปี และรายงาน
ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์
ในอาเซียน อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ และตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศมาเลเซีย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และประเมินผลการด าเนินงานกองทุนรวมที่มี
นโยบายลงทุนในประเทศและลงทุนต่างประเทศ จากกองทุนรวม 60 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมตราสารหนี้ท่ีมีอายุ
มากกว่า 1 ปี และกองทุนรวมแบบผสม ท่ีมีนโยบายลงทุนทั้งสองนโยบาย กลุ่มละ 10 กองทุน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลา ได้แก่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดัชนีตลาด MSCI WORLD และอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2561 แล้วน ามาค านวณหาอัตราผลตอบแทน ความ
เสี่ยง และประเมินผลการด าเนินงานด้วยมาตรวัด Sharpe 

ผลการศึกษาพบว่า ด้านอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง 1) กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศมีอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่มากกว่ากองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 2) กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปีและมีนโยบายลงทุน
ในประเทศมีอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่มากกว่ากองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 3) กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนใน
ประเทศมีอัตราผลตอบแทนท่ีมากกว่ากองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศในขณะที่ความเสี่ยงรวมและความเสี่ยงท่ีเป็นระบบมีน้อยกว่า ด้าน
ผลการด าเนินงาน พบว่ากองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และกองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนใน
ประเทศมีผลการด าเนินงานท่ีพิจารณาตามมาตรวัด Sharpe มากกว่ากองทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 
ค าส าคัญ: อัตราผลตอบแทน, ความเสี่ยง, ผลการด าเนินงาน, กองทุนรวม, กองทุนรวมในประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศ 

 
Abstract 

The objective of this research was to comparatively analyze rate of return, risk and performance evaluation of 
mutual funds both domestic and foreign investment policy. This studying consists of 60 mutual funds divided into 
equity funds, debenture income funds older than 1 year, and mixed mutual funds of two both investment policies by 
using 10 funds per group. Time series data was used in this research. Data was collected to assess of this research such 
as  the net asset value of the mutual fund stock exchange of Thailand Index (SET INDEX) , MSCI WORLD market Index 
and the risk free rate of return. Data was gathered during January 2014 to December 2018 then used to calculate the 
rate of return, risk and evaluate the performance with Sharpe Index measurement. 
   The results were as follows. In terms of return and risk 1) equity funds with foreign investment policies had a 
rate of return and risk more than funds with domestic investment policies. 2) debenture income funds that are older 
than 1 year with domestic investment policies  had a rate of return and risk more than funds with foreign investment 
policies. 3) mixed mutual  funds with domestic investment policies  had a rate of return and risk more than funds with  
foreign investment policies while unsystematic and systematic risk were lower. In term of performance found that both 
equity funds, debenture income funds that are older than 1 year and mixed mutual funds had higher performance of 
funds with foreign investment policies based on Sharpe Index measurement. 
Keywords: Rate of return, Risk, Performance, Mutual funds, Domestic and Foreign mutual funds. 
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1.  บทน า 
 การจะกล่าวถึงการลงทุนทุกคนย่อมต้องการผลตอบแทนใน
อัตราที่สูงและมีความเสี่ยงต่ า ปัจจุบันนี้มีหลายช่องทางให้เลือก
ลงทุนตามความต้องการของนักลงทุนแต่ละราย เช่น การฝากเงินกับ
ธนาคารพาณิชย์เพื่อหวังผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจะ
จ่ายให้กับผู้ฝากเงินแต่อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ า หรือการลงทุนใน
ตลาดทองค าซึ่งต้องใช้เงินลงทุนมากจึงจะได้ผลตอบแทนกลับมา อีก
ทั้งในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ที่มีความไม่แน่นอนจากปัจจัย
ภายนอกประเทศทั้ งในเรื่องสงครามการค้าระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกากับประเทศจีนหรือกรณีแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป
ของประเทศอังกฤษ (Brexit) และปัจจัยภายในเกี่ยวกับสถานการณ์
ทางการเมืองที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงท าให้นัก
ลงทุนมองหาช่องทางใหม่ๆในการลงทุน การตัดสินใจลงทุนใดๆผู้
ลงทุนต้องศึกษาท าความเข้าใจถึงลักษณะทั่วไป ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
และที่ส าคัญต้องพิจารณาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ควบคู่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสมอ โดยเลือกการลงทุนที่ให้
อัตราผลตอบแทนสูงท่ีสุดภายใต้ความเสี่ยงระดับหนึ่ง หรือการลงทุน
ที่มีความเสี่ยงต่ าสุดภายใต้อัตราผลตอบแทนระดับหนึ่ง การลงทุนใน
ตลาดทุนในประเทศไทยแม้ไม่ไช่เรื่องใหม่แต่ยังมีผู้รู้ไม่มากนัก ความ
เป็นจริงในการเลือกลงทุนของนักลงทุนมักเกิดจากการชักจูงและโน้ม
น้าวด้วยตัวเลขจากพนักงานของบริษัทโดยไม่ทราบว่าตัวเลขมาจาก
ใหนและค านวณอย่างไร การตัดสินใจลงทุนยังขาดหลักการในการ
ลงทุนท าให้ผู้ลงทุนไม่ประสบความส าเร็จ การลงทุนในกองทุนรวม
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ลงทุนได้ การลงทุนใน
กองทุนรวมนั้นมีความเสี่ยงและมีอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับกองทุนแต่ละประเภทที่น าเงินไปลงทุน รวมทั้งภาวะ
เศรษฐกิจในช่วงลงทุน มีมืออาชีพดูแลและบริหารจัดการกองทุน
บริหารเงินลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนโดยนักลงทุน
จะได้รับผลตอบแทนจากหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการลงทุน การ
ลงทุนในกองทุนรวมจะท าให้ผู้มีเงินน้อยมีโอกาสกระจายความเสี่ยง
ในลักษณะการกระจายลงทุนในประเภทต่างๆได้เช่นเดียวกันกับผู้มี
เงินลงทุนมาก และได้รับผลตอบแทนมากกว่าฝากเงินกับสถาบัน
การเงิน กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ส าหรับการเลือกช่องทางลงทุนผ่านกองทุนรวมนั้นเหมาะสมกับนัก
ลงทุนรายย่อยที่อยากลงทุนแต่ไม่มีความรู้ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่มี
เวลาติดตามข้อมูล มี เงินไม่มากแต่อยากลงทุนให้ เพิ่มขึ้น ไม่มี
ประสบการณ์ในการลงทุนและไม่มั่นใจ  
 จากที่กล่าวมาจึงท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญและสนใจ
ศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผล
ด าเนิ น งานกองทุนรวมที่ มี น โยบายลงทุน ในประเทศ และ
ต่างประเทศ เพื่อให้เห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างไปจาก
การลงทุนชนิดอื่นหรือไม่อย่างไรและเพื่อตอบโจทย์การวิจัยที่ว่า
แนวทางใดที่เหมาะสมส าหรับนักลงทุนที่จะน าไปใช้ในการเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการของ
แต่ละคน 
 
 

2.  ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทน ความเสี่ยง 
และผลด าเนินงานกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและ
ลงทุนต่างประเทศ ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 2.1 ด้านประชากร ผู้วิจัยได้คัดเลือกและแบ่งกลุ่มกองทุนรวมที่
จดทะเบียนก่อนเดือนมกราคม 2557 ซึ่งท าให้แต่ละกองทุนมีผลการ
ด าเนินมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปีขึน้ไป [2] และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนสูงสุด 10 อันดับแรก [6] โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม 2557 
ถึง ธันวาคม 2561 เป็นระยะเวลา 60 เดือน [2] จ านวน 60 กองทุน
แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี ้
  2.1.1 กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศที่มีนโยบายลงทุน
กองทุนรวมตราสารทุน 10 กองทุน, กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุ
มากกว่า 1 ปี 10 กองทุน และกองทุนรวมแบบผสม 10 กองทุน 
  2.1.2 กองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุน
กองทุนรวมตราสารทุน 10 กองทุน, กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุ
มากกว่า 1 ปี 10 กองทุน และกองทุนรวมแบบผสม 10 กองทุน  
 2.2 ด้านเนื้อหา ศึกษาจาก 
  2.2.1 ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ของกองทุนรวม จากฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ในกองทุนรวม 
  2.2.2 ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลา 
ได้แก่ มูลค่าทรัพย์สิน, อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม, 
อัตราผลตอบแทนของตลาด, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า จากเว็บ
ไซด์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 ด้าน เวลา ใช้ เวลาท าการวิจัย  3 เดือน ตั้ งแต่ เดือน 
กรกฎาคม ถึง กันยายน 2562 
 
3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทน ความเสี่ยง 
และผลด าเนินงานกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและ
ลงทุนต่างประเทศ เป็นการผสมระหว่าง การวิจัยเชิงคุณภาพ และ
การวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของ
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ และลงทุนต่างประเทศ  2) 
เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง ของกองทุน
รวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ และลงทุนต่างประเทศ และ 3) 
เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน
ประเทศ และลงทุนต่างประเทศ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลประเภท
อนุกรมเวลา (Time series data) ในช่วงปี  2557 – 2561 โดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยไว้ดังน้ี 
 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาวิจัย  เรื่ อ งการวิ เคราะห์ เปรียบ เที ยบ อัตรา
ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานกองทุนรวมที่มี
นโยบายลงทุนในประเทศ และลงทุนต่างประเทศในครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูล
ประเภทอนุกรมเวลา (Time series data) ซึ่งกล่องข้อมูล (Panel 
data)เป็นการเก็บข้อมูลของกองทุนรวมระยะเวลา 5 ปี จ านวน 60 
กองทุน แบ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราหนี้ และ
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กองทุนรวมแบบผสม ที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและลงทุน
ต่างประเทศ  
 3.2 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.2.1 การประมวลผลข้อมูล จัดท าฐานข้อมูลในโปรแกรม 
Microsoft Excel ส าหรับตัวแปรต่างๆ น าข้อมูลรายปีของแต่ละ
ก อ งทุ น  จ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล  ส ม า ค ม บ ริ ษั ท จั ด ก า ร ล งทุ น 
(www.aimc.or.th.com), www.Thaimutualfund.com ข้ อ มู ล
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) ข้อมูลดัชนี
ตลาด MSCI WORLD และข้อมูลอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความ
เสี่ยง (Risk Free Rate) จากธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2557 ถึง พ.ศ. 2561 โดยใช้ข้อมูลจ านวนทั้งหมดของการออกแบบ
วิเคราะห์มาวิเคราะห์ทุกกองทุน น ามาค านวณหาอัตราผลตอบแทน 
ความเสี่ยงรวม รวมทั้งวัดผลการด าเนินงานด้วย มาตรวัด Sharpe 
  3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   3.2.2.1 สถิติ เชิงพรรณา  (Descriptive Statistics) 
วิเคราะห์ออกมาในรูปค่าสถิติพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย 
  การค านวณหาผลตอบแทน 
 

Rpt  = 
 -   NAV NAVt t 1
NAVt 1




 x 100          (1) 

 
โดย Rpt  = อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t 
 NAVt = มูลค่าทรัพยส์ินของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t 
 NAVt-1  = มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t-1 
 

Rmt  = 
SETmt SETmt 1

SETmt 1

 


 x 100         (2) 

 
โดย  Rmt  = ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ ณ วันท่ี t 
 SETmt = ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันท่ี t 
 SETmt-1= ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันท่ี t-1 
  การค านวณหาค่าความเสี่ยงกองทุนรวม 
   ค่าความเสีย่งรวมของกองทุน วัดจากค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานของผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับผลตอบแทนท่ีได้รับ 
 ความเสี่ยงกองทุนรวม  σp ค านวณได้ดังนี้   

 
n 2p ( ( ) / n)R Rpt p

t 1
  



 1/2          (3) 

 
โดย p   = ค่าความเสี่ยงรวมหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของกองทุนรวม 
 Rpt  = ผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ วันท่ี t 

 Rp   = ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมในช่วงเวลา

ที่ศึกษา 

 n  = จ านวนเวลาที่ใช้ในการค านวณผลตอบแทน
เฉลี่ย 
 ความเสี่ยงรวมของตลาดหลกัทรัพย์ σm ค านวณได้ดังนี้ 

 
n 2m ( ( ) / n)R Rmt m

i 1
  



1/2          (4) 

โดย m   = ค่าความเสี่ยงรวมหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ตลาดหลักทรัพย ์

Rmt = ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ ณ วันท่ี t 
Rm  = ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่
ศึกษา 
n = จ านวนวันท่ีใช้ในการค านวณผลตอบแทนเฉลี่ย 
   การประเมินผลการด าเนินงาน 
   มาตรวัด Sharpe (Sharpe’s Portfolio 
Performance Measure) 

 

Sp =   /R Rp f p           (9) 

 
โดย Sp  = ดัชนีของ Sharpe ที่ใช้วัดผลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวม 

 Rp   = ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมในช่วงเวลา

ที่ศึกษา 
 R f   = ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่ปราศจาก
ความเสี่ยงในช่วงเวลาที่ศึกษา 
 p = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน
ของกองทุนรวม 
 

  /S R Rm fm m             (10) 

 
โดย Sm  = ดัชนีของ Sharpe ที่ใช้วัดผลการด าเนินของ
ตลาดหลักทรัพย ์
 Rm   = ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลกัทรัพย์ใน
ช่วงเวลาที่ศึกษา 
 R f   = ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่ปราศจาก
ความเสีย่งในช่วงเวลาที่ศึกษา 
 m   = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน
ของตลาดหลักทรัพย์ 
 3.2.2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อ
หาความสัมพันธ์ของตัวแปร ซึ่งประกอบด้วย ค่าอัตราผลตอบแทน 
ค่าความเสี่ยง และผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาด MSCI WORLD และอัตรา
ผลตอบแทนหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง 
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4.  ผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลด าเนินงานกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศและลงทุนต่างประเทศ ซึ่ งมีผลการวิจัยดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง 
และผลด าเนินงานเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
 

SCBSET50 / ไทยพาณิชย์ 4.9474 5.9887 0.5187
BKA / บัวหลวง 2.2662 2.0400 0.3822
SCBSET / ไทยพาณิชย์ 2.2565 1.9731 0.2175
AVERAGE 1.8027 2.7922 0.0108

SCBCEH / ไทยพาณิชย์ 9.4620 23.3261 -0.3133
UOBSJSM / ยูโอบี 6.1469 11.1000 0.2395
K-GEMO / กสิกรไทย 5.8803 11.3181 -0.3776
AVERAGE 4.2619 11.2218 -0.1495
SET INDEX 0.1007 2.4523 -0.5606
MSCI WORLD 0.2423 2.7849 -0.3752

RF 1.4583 - -

ลงทุนในประเทศ

ลงทุนต่างประเทศ

ช่ือกองทุนรวม / บลจ
อัตราผล

ตอบแทน

ค่าความ

เส่ียงรวม

มาตราวัด 

Sharpe (Sp)

 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
 จากตารางที่ 1 ซึ่งแสดงอัตราผลตอบแทนมากสุด 3 อันดับของ
กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ พบว่ากองทุน
รวมตราสารทุนทั้งสองนโยบายการลงทุนต่างมีอัตราผลตอบแทนที่
มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าเฉลี่ยของ
ตลาด MSCI WORLD และค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ปราศจากความเสี่ยงซึ่งทั้ง 6 กองทุนมีความน่าสนใจลงทุน ส่วนการ
เปรียบเทียบระหว่างกองทุนด้วยกันพบว่ากองทุนรวมที่ ลงทุน
ต่างประเทศมีอัตราผลตอบแทนมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนใน
ประเทศ และเมื่อพิจารณาด้านความเสี่ยงก็เป็นไปในลักษณะ
เดียวกันกับอัตราผลตอบแทน กล่าวคือกองทุนรวมที่ ลงทุน
ต่างประเทศมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ
สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า “High Risk High Expected Return” 
ส่วนผลการด าเนินงานซึ่งใช้มาตรวัด Sharpe เป็นตัวช้ีวัดพบว่า
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี Sp มากกว่าค่าเฉลี่ยของ
ตลาดหลักทรัพย์ ค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD ซึ่งแสดงว่ามีผล
การด าเนินงานดีกว่าตลาด และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกองทุน
ดว้ยกันจะพบว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี Sp มากกว่า
กองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศ ซึ่งแสดงว่ามีผลการด าเนินงานดีกว่า
เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบาย
ลงทุนต่างประเทศมีอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศส่วนผลการ
ด าเนินงานมีน้อยกว่า 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง 
และผลการด าเนินงานเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุ
มากกว่า 1 ปีมีนโยบายลงทนุในประเทศและต่างประเทศ 
 

K-FIXED / กสิกรไทย 9.6909 16.5112 -0.0799
KTFIX-1Y3Y / กรุงไทย 6.1316 11.9054 0.3190
K-PLAN 1 / กสิกรไทย 5.9138 6.6389 0.4927
AVERAGE 4.5191 8.0472 0.1472

KT-WCORP / กรุงไทย 8.4861 36.2651 -0.1348
1AMGBF / วรรณ 0.2118 0.6686 -2.5084
1AMGFF / วรรณ 0.1780 0.5700 -2.9846
AVERAGE -0.6010 7.1146 -1.3231
SET INDEX 0.1007 2.4523 -0.5606
MSCI WORLD 0.2423 2.7849 -0.3752
RF 1.4583 - -

ลงทุนในประเทศ

ลงทุนต่างประเทศ

ช่ือกองทุนรวม / บลจ
อัตราผล

ตอบแทน

ค่าความ

เส่ียงรวม

มาตราวัด 

Sharpe (Sp)

 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
  จากตารางที่ 2 ซึ่งแสดงอัตราผลตอบแทนมากสุด 3 อันดับของ
กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ พบว่ากองทุน
รวมตราหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และลงทุนในประเทศมีอัตรา
ผลตอบแทนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD และค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงซึ่งทั้ง 3 กองทุนมีความน่าสนใจ
ลงทุน ในขณะที่กองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศมี 1 กองทุนคือ KT-
WCORP ที่ มี อัตราผลตอบแทนที่ มากกว่าค่ าเฉลี่ ยของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าเฉลี่ยของตลาดMSCI WORLD  และ
ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงและมี
ความน่าสนใจลงทุน ส่วนการเปรียบเทียบระหว่างกองทุนด้วยกัน
พบว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศมีอัตราผลตอบแทนมากกว่า
กองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศ และเมื่อเมื่อพิจารณาดา้นความเสี่ยง
ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับอัตราผลตอบแทน ส่วนผลการ
ด าเนินงานซึ่งใช้มาตรวัด Sharpe เป็นตัวช้ีวัดพบว่ากองทุนรวมที่
ลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี Sp มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ 
ค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD ซึ่งแสดงว่ามีผลการด าเนินงาน
ดีกว่าตลาด และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกองทุนด้วยกันจะพบว่า
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี Sp มากกว่ากองทุนรวมที่
ลงทุนต่างประเทศ ซึ่งแสดงว่ามีผลการด าเนินงานดีกว่าเช่นเดียวกัน 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปีและมี
นโยบายลงทุนในประเทศมีอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการ
ด าเนินงานมากกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปีและ
มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ 
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง 
และผลด าเนินงานเฉลี่ย 5 ปี กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุน
ในประเทศและต่างประเทศ 
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TMBAALF / ทหารไทย 7.9141 15.2244 -0.2881
PHATRA SG-AA / ภัทร 7.5990 12.6522 0.1800
B-SENIOR / บัวหลวง 7.3104 4.8048 0.8661
AVERAGE 3.9726 7.8045 -0.0907

I-SMART / เอ็มเอฟซี 8.8283 25.9813 -0.4875
SCBGSIF / ไทยพาณิชย์ 5.9960 30.7585 -0.3798
I-DEVELOP / เอ็มเอฟซี 3.3233 11.7461 -0.3969
AVERAGE 1.3984 11.0672 -1.3231
SET INDEX 0.1007 2.4523 -0.5606
MSCI WORLD 0.2423 2.7849 -0.3752
RF 1.4583 - -

ลงทุนต่างประเทศ

ช่ือกองทุนรวม / บลจ
อัตราผล

ตอบแทน

ค่าความ

เส่ียงรวม

มาตราวัด 

Sharpe (Sp)

ลงทุนในประเทศ

 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
 จากตารางที่ 3 ซึ่งแสดงอัตราผลตอบแทนมากสุด 3 อันดับของ
กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ พบว่ากองทุน
รวมแบบผสมทัง้สองนโยบายการลงทุนมีอัตราผลตอบแทนท่ีมากกวา่
ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าเฉลี่ยของตลาด 
MSCI WORLD และค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ปราศจากความเสี่ยง ทั้ง 6 กองทุนมีความน่าสนใจลงทุน ส่วนด้าน
ความเสี่ยงพบว่าไม่เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับอัตราผลตอบแทน 
กล่าวคือกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศมีความเสี่ยงรวมน้อยกว่า
กองทุนรวมที่มีลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่า
ความเสี่ยงพบว่ามีค่าใกล้เคียงกันดังนั้นจึงเลือกลงทุนโดยพิจารณา
จากอัตราผลตอบแทนตามแนวคิดเลือกลงทุนท่ีให้อัตราผลตอบแทน
สูงที่สุดภายใต้ความเสี่ยงระดับหนึ่งดังนั้นนักลงทุนควรเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ ส่วนผลการ
ด าเนินงานซึ่งใช้มาตรวัด Sharpe เป็นตัวช้ีวัดพบว่ากองทุนรวมที่
ลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี Sp มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ 
ค่าเฉลี่ยของตลาด MSCI WORLD ซึ่งแสดงว่ามีผลการด าเนินงาน
ดีกว่าตลาด และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกองทุนด้วยกันจะพบว่า
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี Sp มากกว่ากองทุนรวมที่
ลงทุนต่างประเทศ ซึ่งแสดงว่ามีผลการด าเนินงานดีกว่าเช่นเดียวกัน 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ
มีอัตราผลตอบแทน และผลการด าเนินงานมากกว่ากองทุนรวมแบบ
ผสมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ ส่วนความเสี่ยงของกองทุนต้อง
พิจารณารายกองทุนเพราะค่าเฉลี่ยความเสี่ยงไม่เป็นไปในลักษณะ
เดียวกัน 
 
5.  อภิปรายผล 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และ
ผลการด าเนินงานกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและ
ต่างประเทศจากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 5.1 กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและ
ลงทุนต่างประเทศมีอัตราผลตอบแทนไปในลักษณะเดียวกันกล่าวคือ
มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาด MSCI 
WORLD และอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง 
และเมื่อพิจารณาจากกองทุนรวม 3 อันดับที่มีอัตราผลตอบแทนมาก
สุดรวมทั้ งค่ าเฉลี่ยของกองทุนจะพบว่ากองทุนรวมที่ ลงทุน
ต่างประเทศมีอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่
ลงทุนในประเทศซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธร  วัฒนวงษ์ [1] 
ที่ศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และ
วัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนใน
ประเทศและตราสารทุนต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่ากองทุนรวม
ที่ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศให้อัตราผลตอบแทนและความ
เสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนในประเทศ ด้านผล
ด าเนินงานพบว่ากองทุนรวมที่ ลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี  Sp 
มากกว่าค่าเฉลี่ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาด MSCI 
WORLD รวมทั้งมากกว่าค่าเฉลี่ยกองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรธิภา  เจริญจิตร์ [4] ศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ และ
ตราสารทุนในประเทศ ผลการศึกษาการวัดผลการด าเนินงานด้วย
มาตรวัด Sharpe พบว่ากองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศมี
ผลการด า เนิน งานดี กว่ากองทุนรวมที่ ล งทุ น ในตราสารทุน
ต่างประเทศ 
 5.2 กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปีที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ พบว่ากองทุนรวมที่ลงทุนใน
ประเทศมีอัตราผลตอบแทนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลาด MSCI WORLD และอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงและเมื่อพิจารณาจากกองทุนรวม 3 
อันดับที่มีอัตราผลตอบแทนมากสุดรวมทั้งค่าเฉลี่ยของกองทุนจะ
พบว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศมีอัตราผลตอบแทนมากกว่า
กองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณีร
นุช  โกศลธนุรเวทย์ [3] ศึกษาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผล
ด าเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า
กองทุนรวมตราสารหนี้ให้อัตราผลตอบแทนมากสุด และกองทุนตรา
สารทุนให้อัตราผลตอบแทนต่ าสุด ด้าน ค่าความเสี่ยงรวมหรือส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศมีค่าเฉลี่ย
ของความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณีรนุช  โกศลธนุรเวทย์ [3] ศึกษาอัตราผลตอบแทน 
ความเสี่ยง และผลด าเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศ 
ผลการศึกษาพบว่า กองทุนรวมตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ออัตรา
ผลตอบแทนต่ าสุด ด้านผลด าเนินงานพบว่ากองทุนรวมที่ลงทุน
ต่างประเทศมีค่าดัชนี Sp น้อยกว่าค่าเฉลี่ยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลาด MSCI WORLD รวมทั้งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยกองทุน
รวมที่ลงทุนต่างประเทศซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณีรนุช  
โกศลธนุรเวทย์ [3] ศึกษาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผล
ด าเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า 
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กองทุนรวมตราสารหนี้มีผลการด าเนินงานที่วัดด้วยมาตรวัด 
Sharpe ดีกว่าตลาด  
 5.3 กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและ
ต่างประเทศ พบว่ากองทุนรวมที่ในประเทศมีอัตราผลตอบแทนที่
มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาด MSCI 
WORLD และอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง
และเมื่อพิจารณาจากกองทุนรวม 3 อันดับที่มีอัตราผลตอบแทนมาก
สุดรวมทั้งค่าเฉลี่ยของกองทุนจะพบว่ากองทุนรวมที่ ลงทุนใน
ประเทศมีอัตราผลตอบแทนมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศ
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณีรนุช  โกศลธนุรเวทย์ [3] ศึกษา
อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลด าเนินงานของกองทุนรวมที่
ลงทุนต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า กองทุนรวมตราสารหนี้ให้
อัตราผลตอบแทนมากสุด รองลงมาคือกองทุนรวมแบบผสม และ
กองทุนตราสารทุนให้อัตราผลตอบแทนต่ าสุด ด้านค่าความเสี่ยงรวม
หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศมีค่า
ความเสี่ยงรวมน้อยกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศแต่มากกว่า
ค่าเฉลี่ยของตลาด ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ หฤทัย  ไชยวงศ์ [5] 
ที่ศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนรวมเปรียบเทียบ
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า
กองทุนที่มีค่าความเสี่ยงรวมสูงคือกองทุนรวมแบบผสม ด้านผล
ด าเนินงานพบว่ากองทุนรวมที่ ลงทุนในประเทศมีค่าดัชนี  Sp 
มากกว่าค่าเฉลี่ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาด MSCI 
WORLD รวมทั้ งมากกว่ากองทุนรวมที่ ลงทุนต่ างประเทศซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณีรนุช  โกศลธนุรเวทย์ [3] ศึกษาอัตรา
ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลด าเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุน
ต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า การวัดผลด าเนินงานด้วยมาตรวัด 
Sharpe พบว่ากองทุนรวมแบบผสมมีผลการดีกว่าตลาด 
 
6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 6.1 ส าหรับงานวิจัยคร้ังนี้ 
  6.1.1 การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลของกองทุนรวม ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) ตลาด MSCI WORLD 
(MSCI WORLD INDEX) ตั้ งแต่ เดื อนมกราคม  2557 ถึ ง เดื อน
ธั น ว าค ม  2561 ส าห รั บ ช่ ว งที่ ศึ ก ษ าพ บ ว่ า  ส ถ าน ก า ร ณ์
ภายในประเทศเป็นช่วงที่มีวิกฤตทางการเมือง ส่วนภายนอกประเทศ
มีเหตุการณ์สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาและกรณี
แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit) ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อตลาดทุนดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูล 5 ปี เพื่อเปรียบเทียบ
สะท้อนภาพการลงทุนได้เห็นสถานการณ์ของตลาดเพื่อพยากรณ์
แนวโน้มในอนาคต 
   6.1.2 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกองทุน
รวมที่มีนโยบายลงทุนท่ีหลากหลายกล่าวคือมีทั้งกองทุนรวมตราสาร
ทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และกองทุนรวม
แบบผสม และให้ผลการวิเคราะห์ที่ชัดเจนพอสมควรเหมาะกับนัก
ลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังและบนความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

   6.1.3 งานวิจัยนี้ถือเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนสามารถ
น าผลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนได้ 
 6.2 ส าหรับการน าไปใช้ 
 ส าหรับนักลงทุนที่จะน าผลวิจัยนี้ ไปใช้เป็นปัจจัยในการ
ตัดสินใจลงทุนในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมเป็นแบบ
เดียวกับช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษาควรพิจารณาดังนี้ 
  6.2.1 การเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน
ต่างประเทศ กองทุนรวมตราสารทุนจะให้อัตราผลตอบแทนมากสุด 
รองลงมาเป็นกองทุนรวมแบบผสม และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี
อายุมากกว่า 1 ปีให้อัตราผลตอบแทนน้อยสุด 
 6.2.2 การเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน
ประเทศ กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปีจะให้อัตรา
ผลตอบแทนมากสุด รองลงมาเป็นกองทุนรวมแบบผสม และกองทุน
รวมตราสารทุน 
  6.2.3 นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงสูงได้ควรเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ  ถ้ายอมรับ
ความเสี่ยงได้ปานกลางลงเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี
อายุมากกว่า 1 ปีมีนโยบายลงทุนในประเทศ และถ้าไม่ชอบความ
เสี่ยงและหวังผลตอบแทนในระดับหนึ่งควรลงทุนในกองทุนรวมแบบ
ผสมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ 
 6.3 ส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง
กองทุนในประเทศเท่านั้น เพื่อให้งานวิจัยมีความหลากหลาย
กว้างขวางมากยิ่งขึ้นควรมีการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะในตลาดทุนแถบอาเซียนด้วยกัน อันเนื่องจากการเปิดเสรี
ทางการค้าของภูมิภาคอาเซียน (AEC หรือ Asian Economics 
Community) ที่ส่งผลกระทบโดยตรงทั้งภายในประเทศและเพื่อน
บ้านอาเซียน ซึ่งสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างเสรี รวมทั้ง
ศักยภาพของกองทุนเพื่อเปรียบเทียบเป็นแหล่งในการแสวงหาข้อมูล
ของนักลงทุน 
 
7  เอกสารอ้างอิง 
[1] ชลธร วัฒนวงษ์, “วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจา่ยเงินปันผล  
กรณีศึกษา บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Factors affecting dividend payment. Case study Companies listed on the Stock 
Exchange of Thailand. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยศึกษาจากสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนของแต่ละบริษัทที่อยู่ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยท้ังหมด ในระหว่างปี พ.ศ.
2559 - พ.ศ.2561 จ านวน 552 บริษัท โดยทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการ
ท าก าไรมีความสัมพันธ์ทางบวก ส่วนอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์ทางลบกับการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโต และกระแสเงิน
สดจากการด าเนินงานไม่มคีวามสมัพันธ์กับการจา่ยเงินปันผลของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ค าส าคัญ : ปัจจัย, เงินปันผล, บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

Abstract 
 This research aims to study the factors that affect the dividends of listed companies on the Stock Exchange 
of Thailand. By studying the Memorandum of companies listed on the Stock Exchange of Thailand in the years between 
2559 - 2561 the number of 552 companies. The hypothesis was tested by multiple regression analysis. The research 
found that The profitability is a positive correlation. The debt to equity ratio. And the size of the company is negatively 
related to the payment of dividends of listed companies on the Stock Exchange of Thailand statistically significant at 
the 0.05 level. However, the growth rate and the Cash flow from operations has no relation to the payment of 
dividends of listed companies on the Stock Exchange of Thailand. 
Keywords : Factor, Dividend, Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand. 
 
1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในปัจจุบันมีนักลงทุนจ านวนมากที่ต้องการลงทุนเพื่อหวังผล
ก าไร การลงทุนในหุ้นเป็นวิธีหนึ่งที่จะท าให้นักลงทุนเป็นเจ้าของของ
กิจการที่ดีและมีคุณภาพได้ ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนที่กิจการ 
ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลเมื่อกิจการมีก าไร และหากกิจการมี
ผลการด าเนินงานที่ดี ราคาหุ้นเติบโตส่งผลให้สามารถท าก าไรจาก
ส่วนต่างราคาได้ แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นมีความไม่
แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของกิจการนั้นๆ หากกิจการมี
ปัญหาจนถึงขั้นล้มละลาย ผู้ถือหุ้น จะได้รับเงินลงทุนคืนต่อเมื่อ
กิจการจ่ายภาระผูกพันแก่เจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้น 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ทางเลือกของการลงทุนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ปัจจุบันการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นักลงทุน

สามารถได้รับผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 
ส่วน คือ นักลงทุนที่คาดหวังการเติบโตทางด้านราคาของหลักทรัพย์ 
และนักลงทุนที่คาดหวังเงินปันผลจากหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยนัก
ลงทุนที่จะได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นนั้น จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ที่ดีของบริษัท และความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ใน
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ที่ลงทุนมีความ
คาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลเหมาะกับนักลงทุนที่
ชอบความเสี่ยงต่ า และเหมาะกับผู้ที่มีจุดประสงค์เพื่อการออมที่ได้
ในอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการออมเงินกับทางสถาบันการเงิน 
เนื่องจากอัตราการจ่ายเงินปันผลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการน าเงินไปฝากในสถาบันการเงิน 
และการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการณ์ของกิจการ ซึ่งนัก
ลงทุนสามารถเลือกการลงทุนที่ต้องการได้ เพื่อน ามาซึ่งผลตอบแทน
จากเงินปันผลที่ได้รับในอนาคต  
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เงินปันผลถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพิจารณาของนักลงทุนว่าจะ
เลือกลงทุนในหลักทรัพย์หรือไม่ ในด้านของบริษัทจดทะเบียน การ
จ่ายเงินปันผลก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้มูลค่าของกิจการ  (Firm 
value) เพิ่ มขึ้น เพราะกิจการสามารถใช้การจ่ายเงินปันผลเป็น
เครื่องมือในการส่งสัญญาณจากผู้บริหารไปยังผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลน้อย
กว่า (Asymmetric information) ให้เข้าใจในทิศทางและปรับเปลี่ยน
มุมมองตามที่ผู้บริหารต้องการงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนไทย การศึกษา
ครอบคลุม ทั้งปัจจัยที่ก าหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ และ
ถ้าจ่ายเงินปันผล บริษัทจะจ่ายเงินปันผลมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ งาน
ศึกษาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนท่ีผ่านมา มักเน้นศึกษา
เฉพาะปัจจัยที่ก าหนดว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ แต่ไม่ได้ศึกษา
เพิ่มเติมถึงปัจจัยที่ก าหนดว่า ถ้าบริษัทตัดสินใจจ่ายเงินปันผลแล้ว
ปัจจัยใดที่ก าหนดว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลมากน้อยเพียงใด (ศุภ-
ลักษณ์ อังคสุโข และคณะ, 2555) [1] 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลของการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลดีต่อนักลงทุนที่เข้ามาลงทุน ซึ่งมีประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจของนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลที่
ได้รับเมื่อเป็นผู้ถือหุ้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาถึงปัจจัย
ที่มีส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผล เกี่ยวกับปัจจัยขนาดของบริษัท กระแส
เงินสดจากการด าเนินงาน อัตราการเจริญเติบโต ความสามารถในการ
ท าก าไร และอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ที่มีต่อการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ผู้วิจัยคาดว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

1.3.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม SET 
ทั้งหมดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมดจ านวน 781 
บริษัท ยกเว้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) จ านวน 163 
บริษัท ธุรกิจการเงิน จ านวน 60 บริษัท บริษัทจดทะเบียนที่อยู่
ระหว่างฟื้นฟูการด าเนินงาน 6 บริษัท กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
จ านวน 552 บริษัท 

1.3.2 การศึกษาครั้งนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังภายใน
ช่วงระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ตัดสินใจก่อนเข้ามาลงทุนในบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนการได้รับเงินปัน
ผลในอนาคต 

1.4.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคาดการณ์การจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.4.3 เพื่อส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในอนาคตจะสามารถ
ท าการศึกษาต่อจากแบบจ าลอง วิธีการศึกษา และผลการศึกษา เพื่อ
น าไปใช้การศึกษาต่อไปได้ 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีโอกาสการเติบโต (Growth Opportunities) 

ท ฤษ ฎี โอก าส ก าร เติ บ โต  (Growth Opportunities) ต าม
งานวิจัยของ ศุภลักษณ์ อังคสุโข และคณะ (2555) [1] ได้กล่าวว่า 
ตามที่ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุนตามล าดับช้ัน เสนอว่า ในการลงทุน
เพิ่ม บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากภายในก่อน และหลีกเลี่ยงการออก
หุ้นใหม่เพราะผู้ถือหุ้นและผู้บริหารมีข้อมูลไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งอาจท า
ให้บริษัทไม่สามารถระดมทุนได้ตามจ านวนที่ต้องการ ดังนั้น หาก
บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเติบโตในอนาคตอันใกล้โดยต้องใช้เงิน
ลงทุนที่สูง บริษัทจึงจ่ายเงินปันผลในอัตราต่ าเพื่อเก็บกระแสเงินสด
ส าหรับการลงทุนไว้ส่วนหนึ่ง 
ทฤษฎีอายุของกิจการ (Business Life cycle theory) 

ทฤษฎีอายุของกิจการ  (Business Life cycle theory) ตาม
งานวิจัยของ กนกพร ห้าวเจริญ (2559) [2] กล่าวไว้ว่า วัฏจักรของ
บริษัทนั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ช่วงเริ่มต้น (Start-Up) ช่วง
เติบโต (Growth) ช่วงอิ่มตัว (Maturity) ช่วงถดถอย (Decline) โดย
ที่บริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นและช่องเติบโตนั้นจ าเป็นจะต้องใช้เงินทุน
สูง ท าให้บริษัทอาจไม่สามารถที่จะท าการประกาศจ่ายเงินปันผลได้ 
แต่บริษัทที่มีอายุเพิ่มมากข้ึนจนเริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวและถดถอยจะมี
การคืนผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนมากกว่าการเก็บก าไรไว้ลงทุน
เหมือนกับบริษัทที่มีอายุน้อยและอยู่ในช่วงเติบโต ซึ่งท าให้บริษัทที่มี
อายุน้อยมักไม่ค่อยมีการจ่ายเงินปันผล ในขณะที่บริษัทมีอายุมากจะ
มีการประกาศจ่ายเงินปันผลที่สูง  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อรทิชา อินทาปัจ (2559) [3] ได้ศึกษาปัจจัยที่ก าหนดการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ 
ไอ จากผลการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์และ
อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน มีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกกับอัตราเงินปันผลตอบแทนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนระหว่างราคาหุ้น
กับมูลค่าทางบัญชีของกิจการมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับอัตราเงิน
ปันผลตอบแทนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับอัตราการจ่ายเงิน
ปันผลพบว่า ขนาดของกิจการเป็นปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลอย่างมี
นัยส าคัญต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกต่ออัตราการ
จ่ายเงินปันผล 

ภาณุพันธุ์ อุดมผล (2560) [4] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มหุ้นสามัญขนาดใหญ่ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการศึกษาพบว่า จากผล
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระของทั้ง 2 
สมการ  ช้ี ให้ เห็นว่าผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้ น  (ROE) และ
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์ต่ออัตราการจ่ายเงิน
ปันผลในเชิงบวกเพราะหากบริษัทนั้นมีรายได้มากขึ้น ท าให้มี
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ความสามารถในการจ่ายปันผลเพิ่มด้วยเช่นกัน แต่อัตราการเติบโต
ของยอดขายมีความสัมพันธ์ต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลในเชิงลบ 
แสดงถึงความต้องการรักษาสภาพคล่องโดยการเก็บเงินสดไว้เพื่อ
ด าเนินกิจการหรือลงทุนในโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต 

Mohammed Amidu & Joshua Abor (2006) [5] ไ ด้ ศึ ก ษ า
ปัจจัยก าหนดการจ่ายเงินปันผลในกานา จากผลการศึกษาพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลกับความสามารถ
ในการท าไร กระแสเงินสด และภาษี มีความสัมพั นธ์ไปในทิศ
ทางบวก ส่วนความเสี่ยงการเติบโตของยอดขาย และอัตราส่วนราคา
ต่อมูลค่าตามบัญชี มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลไป
ในทิศทางลบ 

Calistus Wekesa Waswa, Fredrick W.S. Ndede & Ambro
se O. Jagongo, (2014) [6] ได้ศึกษาการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
เกษตรในเคนยา (การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของบริษัทของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไนโรบี) โดยท าการศึกษาบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มผลิตผลทางการเกษตรโดย
จ าเพาะกลุ่มตัวอย่างที่ทาการผลิตชาและกาแฟจ านวน 7 บริษัท โดย
ท าการศึกษาข้อมูลในช่วง พ.ศ. 2548 ถึง 2553 จากการศึกษาพบว่า 
อัตราการเติบโตขององค์กร ขนาดขององค์กร และปริมาณเงินกู้ เป็น
ปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการจ่ายเงินปันผล ในขณะที่
สภาพคล่องขององค์กร และ ผลก าไร นั้นไม่มีผลต่ออัตราการจ่ายเงิน
ปันผลในหุ้นกลุ่มดังกล่าว 
 
3. วิธีการวิจัย 
3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม SET ทั้งหมด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ.2559 ถึง 
พ.ศ.2561 เป็นระยะเวลาจ านวน 3 ปี จ านวน 781 บริษัทจาก
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษา ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่ม SET ทั้งหมด ใน
ระหว่างปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561 ยกเว้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ (MAI) ธุรกิจการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการ
ด าเนินงาน เหลือเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 552 บริษัท โดยสามารถ
แยกจ านวนบริษัทได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวนบริษัทท่ีใช้ในการวิจัย 

รายละเอียดข้อมูล จ านวนชุดข้อมลู 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีอยู่ในกลุ่ม SET ทั้งหมด 

781 

หัก ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 163 
หัก ธุรกิจการเงิน 60 
หัก บริษัทจดทะเบยีนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟู
การด าเนินงาน   

6 

สรุปบริษัทท่ีใช้ในการวิจัย 552 

3.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 สมมติฐานของงานวิจัย 

3.3.1 อัตราการเติบโตส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.3.2 ความสามารถในการท าก าไรส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.3.3 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นส่งผลต่อการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

3.3.4 กระแสเงินสดจากการด าเนินงานส่งผลต่อการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.3.5 ขนาดของบริษัทส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

3.4.1 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา  
DIY = β0 + β1GR + β2PRF + β3D/E + β4CF + β5SIZE      

+ ε 
โดยที่ก าหนดให้ 
DIY  คือ อัตราเงินปันผลตอบแทน  
GR  คือ อัตราการเติบโต  
PRF คือ ความสามารถในการท าก าไร  
D/E คือ อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
CF คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  
SIZE คือ ขนาดของบริษัท วัดจาก Tobin’s Q ซึ่งเป็นอัตราส่วน

ระหว่างราคาหรือมูลค่าของบริษัทในตลาดหุ้นกับต้นทุนของ
สินทรัพย์   
β คือ เบต้า สัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) 
ε คือ ค่าคงท่ี (Constant) 
3.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผล

ทางสถิติ ประกอบด้วย 2 โปรแกรม ดังนี้ 
1) โปรแกรมส าเรจ็รูปตารางงาน 
2) โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิ   
 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรต้น : 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. อัตราการเติบโต (GR) 
2. ความสามารถในการท าก าไร (PRF) 
3. อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (D/E) 
4. กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (CF) 
5. ขนาดของบริษัท (SIZE) 
 
 ตัวแปรตาม : 

- อัตราเงินปันผลตอบแทน (DIY) 
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1. ตัวแปรต้น จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมทางผู้วิจัยและ
คณะได้ก าหนดตัวแปรอิสระที่มีส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลได้ทั้งหมด 
5 ตัวแปร ดังน้ี 

1) อัตราการเติบโต (Growth rate) ค านวณได้จาก (ก าไรต่อหุ้น
ปีปัจจุบัน - ก าไรต่อหุ้นปีก่อนหน้า)/ก าไรต่อหุ้นปีก่อนหน้า (เท่า) 

2) ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) ค านวณได้จาก 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม = ก าไรสุทธิหลังภาษี/สินทรัพย์
รวม×100 (%) 

3) อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity ratio) 
ค านวณได้จาก หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 

4) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (Cash flow from 
operations) ค านวณได้จาก เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน/
สินทรัพย์รวม (เท่า)                          

5) ขนาดของบริษัท (SIZE) วัดจาก Tobin’s Q ซึ่งเป็นอัตราส่วน
ระหว่างราคาหรือมูลค่าของบริษัทในตลาดหุ้นกับต้นทุนของ
สินทรัพย์  โดยจะค านวณได้จาก (มูลค่าทางการตลาดของหุ้นสามัญ 
+ มูลค่าทางบัญชีของหนี้สิน)/มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ (เท่า)                          

2. ตัวแปรตาม  
ตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ คือ อัตราเงินปัน

ผลตอบแทน (Dividend Yield) โดยจะค านวณได้จาก มูลค่าปันผล
ต่อหุ้น/ก าไรสุทธิต่อหุ้น × 100 (%) 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
การวิ เคราะห์ ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินจากการ

ด าเนินการ ได้แก่  ตัวแปรต้น อัตราการเจริญ เติบโต (GRTH) 
ความสามารถในการท าก าไร (PRF) อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น (D/E) กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (CF) ขนาดของบริษัท 
(SIZE) และตัวแปรตาม คือ อัตราการจ่ายเงินปันผล (DPR) โดยใช้
วิธีการค่ าต่ าสุด (Minimum), ค่าสูงสุด  (Maximum), ค่าเฉลี่ ย
(Mean), และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) ในช่วงเวลา
ที่ท าการศึกษา ซึ่งการวิเคราะห์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยสถิติเชิงพรรณนา
เพื่อสรุปลักษณะทั่วไปของข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 
เพื่อที่จะศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการ

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณด้วยวิธีการน าตัวแปรเข้า
ทั้งหมด 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 552 ข้อมูล ได้ถูกน ามาประมวลและ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อเป็นการสรุปข้อมูลพื้นฐานของ
ข้อมูลและเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของประชากรที่ใช้ในการศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าต่ าสุด (Minimum), ค่าสูงสุด (Maximum), ค่าเฉลี่ย

(Mean), และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) โดยจะวิเคราะห์
ในรูปค่าของสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มข้อมูล ดัง
ตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1 ลักษณะทั่วไปของข้อมูลตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
  MIN MAX Mean S.D. 

DIY -1.5400 21.5400 4.0808 2.8128 

GR -98.0000 42.6400 -0.5133 5.1218 

PRF -59.3600 1,130.7800 7.7855 43.6497 

D/E -2.0000 408.5200 2.4224 20.5342 

CF -2.7500 3.5600 0.0731 0.2169 
SIZE 0.0700 27.0100 1.6234 1.4322 

 
จากตารางข้างต้นพบว่า  

อัตราเงินปันผลตอบแทน  (DIY) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 
4 .08% , ค่ าสู งสุ ด  (Maximum) เท่ ากั บ  21 .54% , ค่ าต่ าสุ ด 
(Minimum) เท่ ากับ  -1.54% , ส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (Std. 
Deviation) เท่ากับ 2.81% 

อัตราการเติบโต (GR) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ -0.51 เท่า, 
ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 42.64 เท่า, ค่าต่ าสุด (Minimum) 
เท่ากับ -98.00 เท่า , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) 
เท่ากับ 5.12 เท่า 

ความสามารถในการท าก าไร (PRF) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 
7.79% , ค่าสูงสุด  (Maximum) เท่ากับ  1,130.78% , ค่าต่ าสุด 
(Minimum) เท่ ากับ  -59.36% , ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (Std. 
Deviation) เท่ากับ 43.65% 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) มีค่าเฉลี่ย (Mean) 
เท่ากับ 2.42 เท่า, ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 408.52 เท่า, ค่า
ต่ าสุด (Minimum) เท่ากับ -2.00 เท่า , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Std. Deviation) เท่ากับ 20.53 เท่า 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  (CF) มีค่าเฉลี่ย (Mean) 
เท่ากับ 0.07 เท่า, ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 3.56 เท่า, ค่า
ต่ าสุด (Minimum) เท่ากับ -2.75 เท่า , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Std. Deviation) เท่ากับ 0.22 เท่า 

ขนาดของบริษัท (SIZE) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 1.62 เท่า, 
ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 27.01 เท่า, ค่าต่ าสุด (Minimum) 
เทา่กับ 0.07 เท่า, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) เท่ากับ 
1.43 เท่า 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 

4.2.1 ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ 0 โดยวิธีการ
ก าลังสองน้อยที่สุด จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 เสมอ 

4.2.2 การตรวจสอบความเป็นอิสระของตัวแปรต้น โดยค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวแปรต้น มีค่าระหว่าง -0.1110 - 0.3434 ซึ่ง
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มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า (Hinkle 1998, p.118) [7] แสดงถึงตัว
แปรต้นทุกตัวไม่มีปัญหา Multicollinearity แสดงดังตารางที่ 4.2 

 
ตารางที่ 4.2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น  

  GR PRF D/E CF SIZE 

GR
 

Pe
ar

so
n 

Co
rre

lat
ion

 

1 0.0193 -0.1110 0.0180 0.0198 

PR
F 0.0193 1 0.3434 0.0097 0.0728 

D/
E -0.1110 0.3434 1 -0.0302 -0.0181 

CF
 0.0180 0.0097 -0.0302 1 0.1394 

SIZ
E 0.0198 0.0728 -0.0181 0.1394 1 

4.2.3 การตรวจสอบจากปัญหา Multicollinearity กล่าวคือ ตัว
แปรต้นท้ังหมดจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเอง โดยใช้สถิติตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นหลายๆ ตัวด้วยค่าสถิติ collinearity 
Statistics ผลที่ได้มี 2 ค่าคือ ค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.5645 
ถึง 0.9678 ซึ่ งมีค่ ามากกว่า 0.1 และค่ า Variance Inflation 
Factor (VIF) อยู่ระหว่าง 1.0332 ถึง 1.7714 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 
แสดงว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity หรือไม่เกิดสหสัมพันธ์กันเอง
ระหว่างตัวแปรต้น แสดงดังตารางที่ 4.3 

 
ตารางที่ 4.3 ค่า Tolerance และค่า VIF ของตัวแปรต้น 

Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

GR 0.9678 1.0332 

PRF 0.5645 1.7714 

D/E 0.9290 1.0764 

CF 0.8351 1.1975 

SIZE 0.5738 1.7426 

4.2.4 การพิ จารณ าความคลาด เคลื่ อน  พิ จารณ าจากค่ า 
Durbin - Watson มีค่า 1.6290 ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 1.50 - 2.50 
แสดงว่าความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรมีความอิสระต่อกัน ผล
ปรากฏดังตารางที่ 4.4 

 
ตารางที่ 4.4 ค่า Durbin – Watson 
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1 0.2850a 0.0812 0.0741 2.6013 1.6290 

เมื่อทดสอบเง่ือนไขข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดข้อมูลเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด จึงวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
ตารางที่ 4.5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรต้นกับอัตราเงิน
ปันผลตอบแทน 
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4.2928 0.2125   20.1973 0.0000 

GR
 -0.0486 0.0305 -0.0609 -1.5915 0.1120 

PR
F 0.0921 0.0182 0.2535 5.0613 0.0000 

D/
E -0.2424 0.1043 -0.0907 -2.3243 0.0204 

CF
 0.2540 0.7254 0.0144 0.3502 0.7263 

SIZ E -0.5672 0.0847 -0.3328 -6.6997 0.0000 
*ระดับนัยส าคัญ p < 0.05 

จากตารางที่ 4.5 ผู้วิจัยน าตัวแปรต้นเข้าทั้งหมดด้วยวิธี Enter 
เพื่อดูว่าตัวแปรเหล่านี้ มีตัวแปรใดที่สามารถร่วมท านายตัวแปรตาม
ได้ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่า ความสามารถในการท าก าไรมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตราเงินปันผลตอบแทนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
และขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์ทางลบกับอัตราเงินปัน
ผลตอบแทนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอ านาจใน
การท านายประมาณร้อยละ 7.41 (Adjusted R Square = 0.0741) 

เมื่อผู้วิจัยได้น าตัวแปรต้นที่มีนัยส าคัญทางสถิติประมวลผลอีก
ครั้งด้วยวิธี Enter จะได้ค่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของแต่ละตัว
แปรและเขียนสมการได้ดังนี้ 

DIY = 4.3807 + 0.0921(PRF) - 0.2751(D/E) - 0.5713(SIZE) 
จากสมการพบว่า ถ้าความสามารถในการท าก าไร (PRF) เพิ่มขึ้น 

1 เท่า จะท าให้อัตราเงินปันผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 0.0921 บาท ถ้า
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เพิ่มขึ้น 1 เท่า จะท าให้
อัตราเงินปันผลตอบแทนลดลง 0.2751 บาท และถ้าขนาดของ
บริษัท (SIZE) เพิ่มขึ้น 1 เท่า จะท าให้อัตราเงินปันผลตอบแทนลดลง 
0.5713 บาท 
 
5. สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผล กรณีศึกษา 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถ
อธิบายได้ว่า ความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพันธ์ทางบวก 
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ส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และขนาดของบริษัทมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโต และกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานไม่มีความสัมพันธ์กับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 5.1 

  
ตารางที่ 5.1 สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐานงานวิจัย 

สมมติฐานงานวิจัย ผลการ
วิเคราะห์ 

1. อัตราการเติบโตส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

ปฏิเสธ 

2. ความสามารถในการท าก าไรส่งผลต่อการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ยอมรับ 

3. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นส่งผลต่อการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ยอมรับ 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานส่งผลต่อการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ปฏิเสธ 

ขนาดของบริษัทส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ยอมรับ 

 
5.2 การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผล กรณีศึกษา 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่ามี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผล ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กล่าวคือ หากบริษัทมีก าไรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อการ
จ่ายเงินปันให้กับผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฐสิษฐ์ สวโรจน์กิจเตโช (2558) [8] ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  : กรณี ศึกษาบริษัท ใน SET High Dividend ของ
ประเทศไทย พบว่า ผลก าไรจากจากการปฏิบัติงานมีอิทธิพลในเชิง
บวกต่ออัตราการจ่ายเงินปันผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Mohammed Amidu & Joshua Abor (2006) [5] ได้ศึกษาปัจจัย
ก าหนดการจ่ายเงินปันผลในกานา จากผลการศึกษาพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลกับความสามารถ
ในการท าไรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กล่าวคือ หากนักลงทุนต้องการลงทุนเพื่อให้ได้รับเงิน
ปันผลที่สูง นักลงทุนก็ควรให้ความสนใจกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นเพราะเป็นตัวแปรที่สะท้อนอัตราการจ่ายเงินปันผลได้ดี 

ซึ่งถ้าหากว่าบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูง ก็จะ
ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ต่ า ซึ่งแน่นอนหากนัก
ลงทุนต้องการที่จะลงทุนให้ได้รับอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงนั้นก็
จะต้องเลือกลงทุนในบริษัทท่ีมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่
ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาลิตา นิ่มมณี (2560) [9] ที่ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทย พบว่า ตัวแปร
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีผลในเชิงลบกับอัตราการ
จ่ายเงินปันผล และสอดคล้องกับงานวิ จัยของ ธัญญลักษณ์                   
สีนวล (2558) [10] ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์
และการจ่ายเงินปันผลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม พบว่า 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับการจ่ายเงิน
ปันผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทิศทางลบ 

ขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์ทางลบกับการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ 
หากขนาดของบริษัทขยายใหญ่ขึ้น จะท าให้การจ่ายเงินปันผลลดลง 
เพราะขนาดที่มีขนาดใหญ่ การจ่ายเงินปันผลก็จะลดลงไปด้วย ซึ่ง
บริษัทที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีการควบคุมภายใน ระบบภายในองค์กรที่
แข็งแรง มีการเข้าถึงการตรวจสอบบัญชีได้รัดกุมจึงท าให้มีการ
ตกแต่งก าไรได้น้อยกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็กและเมื่อมีการตกแต่ง
ก าไรน้อย ซึ่งจะมีคุณภาพก าไรที่ดีท าให้ส่งผลท าให้มีการจ่ายเงินปัน
ผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร ห้าวเจริญ (2559) [2] ที่ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พบว่า ขนาดของบริษัทมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฐสิษฐ์  สวโรจน์กิจเตโช (2558) [8] ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย  : กรณีศึกษาบริษัทใน  SET High 
Dividend ของประเทศไทย พบว่า ขนาดขององค์กรมีอิทธิพลเชิงลบ
ต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนและอัตราการจ่ายเงินปันผล  

อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตไม่มีความสัมพันธ์กับการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อาจเนื่องมาจากการที่บริษัทเมื่อได้รับรายได้แล้วน าไปลงทุนต่อ
เพื่อให้เกิดก าไรมากขึ้น และเพื่อจะได้มีเงินไว้ลงทุนให้บริษัทให้มี
อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น (กนกพร ห้าวเจริญ, 2559) [2] ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปาลิตา นิ่มมณี (2560) [9] ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มแห่งประเทศไทย พบว่า อัตราการเติบโตไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติกับอัตราการจ่ายเงินปันผล  

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานไม่มีความสัมพันธ์กับการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อาจเนื่องมาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไม่
เพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผล หากบริษัทจ่ายเงินปันผลที่ได้รับมาตามที่
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ก าหนดนโยบายไว้ย่อมหมายความว่าเงินปันผลที่จ่ายไม่มีคุณภาพ 
กิจการต้องจัดหาเงินจากแหล่งอื่นเพื่อน ามาจ่ายเงินปันผล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐสิษฐ์  สวโรจน์กิจเตโช (2558) [8] ที่ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลั กท รัพ ย์ แห่ งป ระ เทศ ไทย  : กรณี ศึ กษาบ ริษั ท
ใน SET High Dividend ของประเทศไทย พบว่า กระแสเงินสดจาก
การด าเนินงาน พบว่า อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
ไม่มีอิทธิพลต่ออัตราเงินปันผลตอบแทนแต่อย่างใด 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) ผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถน างานวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งใน
การตัดสินใจก่อนการลงทุน โดยดูจากความสามารถในการท าก าไร 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ขนาดของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลในอนาคต 

2) ผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สามารถน างานวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารได้ 
เนื่องจากงานวิจัยท าให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผล ทาง
บริษัทจะได้น าปัจจัยนี้ไปพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลในครั้งต่อไป 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรน าปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจมีส่งผล

ต่อการจ่ายเงินปันผลมาใช้ในการศึกษา 
2) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรขยายช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษาให้

กว่างมากยิ่งขึ้น ซึ่ งน่าจะท าให้ผลการวิจัยมีความชัดเจนและ
น่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน เพื่อจะได้มีความชัดเจนในการน าไปใช้ประโยชน์
ต่อไป 

3) ในการศึกษาครั้งต่อไปให้น าตัวแปรจ านวนที่มากขึ้นมาศึกษา 
เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลในบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้หลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อผลการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 462 บริษัท โดยผลการด าเนินงานของบริษัทแยกวัดค่าจากอัตราส่วนผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (ROA) และ Tobin’s Q ผลการศึกษาพบว่า จ านวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์ เชิงลบกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ซึ่งวัดค่าจากอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และเมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัทที่วัดค่าจาก Tobin’s Q 
พบว่า ขนาดของคณะกรรมการของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงานของบริษัท 
ค าส าคัญ : การก ากับดูแลกิจการที่ดี, ผลการด าเนินงาน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  

Abstract 
 The purpose of this research is to study the effect of good corporate governance and firm performance on 
corporations listed by the stock exchange of Thailand. In 2018 amount 462 companies. Firm performance is measured 
using return on assets ratio and Tobin’s Q. Results demonstrate that the number of meetings of the board of directors 
is negatively associated with firm performance. Which is measured by the ratio of return on assets. And firm 
performance is measured using Tobin’s Q, indicate that board size is positively associated with firm performance. 
Keywords : Good corporate governance, Firm Performance, The stock exchange of Thailand 
 
 

1. บทน า 
 การก ากับดูแลกิจการ เป็นแนวคิดใหม่และคนไทยเริ่มรู้จักค านี้
จากวิกฤตเศรษฐกิจต้มย ากุ้ง    ที่เกิดในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 
2540 และลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเกิดจากการที่กิจการ
ในตลาดหลักทรัพย์ด าเนินงานโดยคณะกรรมการของกิจการขาดการ
ก ากับดูแลที่ควรมีต่อ่าายบริหาร จึงเกิดความไม่โปร่งใสในการ
บริหารงาน มีการตกแต่งงบการเงิน   ท าให้ผู้ลงทุนไม่เช่ือถือ เป็นผล
ให้ กิ จการล้ มละลายและส่ งผล เสี ยห ายต่ อ เศรษฐกิจทั้ งใน
ระดับประเทศและสากลทั่วโลก 
 การก ากับดูแลกิจการที่ดีมีความส าคัญต่อบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเช่ือมั่นและ
ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก่าาย 
และน าไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า จึงกล่าวได้ว่าการก ากับดูแล
กิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่าง

ยั่งยืนของบริษัทนับ แต่ปี 2545 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ได้รณรงค์และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความส าคัญ 
และประโยชน์ของการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเสนอหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในขั้นเริ่มแรก ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้มี
การปรับปรุงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน 
โดยเทียบกับหลักการก ากับดูแลกิจการของ The Organization  
for Economic Co-Operation and Development (OECD 
Principles of Corporate Governance ปี  2 0 0 4 )  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้าร่วมโครงการ Corporate 
Governance - Reports on the Observance of Standards 
and Codes (CG-ROSC)  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้
บริษัทจดทะเบียนมีระบบ การก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้
คณะกรรมการและ่าายจัดการของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทพัฒนา
ระดั บ ก ารก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ ให้ ส าม ารถ เที ยบ เคี ย งได้ กั บ
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มาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและเพื่อประโยชน์โดยรวม
ต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของตลาดทุนไทย 
ดังนั้นในปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ท าการปรับปรุงหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนอีกครั้ง โดยเป็นการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของแนวปฏิบัติที่ดีของทั้ง 5 หมวด ให้
ส อด ค ล้ อ งกั บ ห ลั ก เก ณ ฑ์  ASEAN Corporate Governance 
Scorecard (ASEANCG Scorecard) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้วัด
ระดับ “การก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน” ส าหรับ
ประเทศในกลุ่ม ASEAN อันจะท าให้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 มีความทันสมัย และสอดคล้อง
ต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน และเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียนไทยให้มีมาตรฐาน การก ากับดูแลกิจการที่สูงขึ้น
และยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทย เข้าสู่
การแข่งขัน ในระดับภูมิภาค ASEAN ด้วย (่าายพัฒนา ธรรมาภิบาล
เพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2012) [1] 

การก ากับดูแลกิจการ หรือการก ากับดูแลกิจการที่ ดีนั้ น           
มีความส าคัญต่อบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนที่ เข้า         
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นบริษัท
ที่ระดมทุนจากประชาชนมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ  
จึงมีผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของร่วมกัน แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการก็
ไม่ได้บริหารกิจการเอง แต่ได้แต่งตั้งกรรมการให้เป็นผู้บริหารกิจการ
แทน จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องมีการก ากับดูแลกิจการเป็นระบบในการ
ก ากับดูแล  เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการได้ด าเนินไปเพื่อประโยชน์        
ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบด้วย 
อันจะน ามาซึ่งการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงให้ความส าคัญกับการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส าคัญในการ
น าไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นและมั่นใจต่อ      
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก่าาย โดย
การด าเนินงานที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นเครื่องมือเพื่อเพ่ิม
มูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโต
อย่างยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในระยะยาว 
ดังนั้น บริษัทจึงก าหนดให้มีนโยบายในการก ากับกิจการดูแลที่ดี 
 งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
การก ากับดูแลที่ดีส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริหาร      
ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ หรือผู้ให้กู้ยืม นักลงทุน นักวิเคราะห์ หน่วยงาน
ก ากับดูแล ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนใน       
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข้อมูลของบริษัทสิ้นสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทั้งหมดจ านวน 780 บริษัท 
 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนใน       
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข้อมูลของบริษัทสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ MAI บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน 
บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จ านวนทั้งสิ้น 462 บริษัท 
2.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
2.3.1 ตัวแปรอิสระ  
 - ขนาดของคณะกรรมการของบริษัท (BSIZE) 
 - สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ (IND)  

- การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการ 
  ในคนเดียวกัน (DUAL) 

 - คณะกรรมการหญิงที่มีอิทธิพลในการบริหาร (FEMA) 
 - จ านวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท (TIME)  
2.3.2 ตัวแปรตาม 
 - อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 
 - Tobin’s Q 
2.3.3 ตัวแปรควบคุม  
 - ขนาดของบริษัท (SIZE) วัดค่าจากสินทรัพย์รวม โดยใช้วิธี 
Natural logarithm  
 - อายุของบริษัท (AGE) 
2.4 แหล่งที่มาของข้อมูล 
 - ฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   
3. วิธีการวิจัย 
3.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
3.1.1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
 เพื่อเป็นการสรุปข้อมูลพื้นฐานของข้อมูลและเพื่อให้ทราบถึง
ลักษณะของประชากรที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยค่าเฉลี่ย 
(Mean), ค่าต่ าสุด  (Min), ค่ าสู งสุด  (Max) และส่วน เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน  (Std. Deviation) โดยจะวิเคราะห์ในรูปค่าของสถิติ
พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มข้อมูล 
3.1.2 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 

เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
การก ากับดูแลกิจการที่ดีส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์
สมการเชิงถดถอยพหุคูณ 
3.2 สมมติฐานการวิจัย  

H1 : ขนาดของคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ผลการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่วัดด้วย ROA และ Tobin’s Q 

H2 : สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์เชิงบวกกบั
ผลการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีวัดด้วย ROA และ Tobin’s Q 

H3: การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการกับกรรมการ
ผู้จัดการในคนเดียวกันมีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการด าเนินงาน
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ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่วัด
ด้วย ROA และTobin’s Q 

H4 : ค ณ ะกรรมก ารห ญิ งที่ มี อิ ท ธิ พ ล ใน การบ ริห าร มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีวัดด้วย ROA และTobin’s Q 

H5: จ านวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับผลการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีวัดด้วย ROA และTobin’s Q 

3.3 แบบจ าลอง 
 ROA = β0 + β1 BSIZE + β2 IND + β3 DUAL + β4 FEMA 
+ β5 TIME + β6 SIZE + β7 AGE + ε 

Tobin's Q = β0  +  β1  BSIZE + β2  IND + β3  DUAL        
+ β4 FEMA + β5 TIME + β6 SIZE + β7 AGE + ε 
 
4. ผลการวิจัย 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 462 ข้อมูล ได้ถูกน ามาประมวล
และวิเคราะห์โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา เพื่อเป็นการสรุปข้อมูล
พื้นฐานของข้อมูลและเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

 
จากตารางที่  1 พบว่าขนาดของคณะกรรมการของบริษัท 

(BSIZE) มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 6 คน, ค่าสูงสุดเท่ากับ 20 คน, ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 10.09 คน, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.36 คน สัดส่วน
ของคณะกรรมการอิสระ ( IND) มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.08 เท่ า , 
ค่าสูงสุด เท่ากับ 5 เท่า, ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.42 เท่า, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.24 เท่า คณะกรรมการหญิงที่มีอิทธิพลในการ
บริหาร (FEMA) มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 0 คน, ค่าสูงสุดเท่ากับ 7 คน, 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.99 คน, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.47 คน 
จ านวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท (TIME) มีค่าต่ าสุด
เท่ากับ 1 ครั้ง/ปี, ค่าสูงสุดเท่ากับ 38 ครั้ง/ปี, ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.70 
ครั้ง/ปี, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.73 ครั้ง/ปี อัตราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) มีค่าต่ าสุดเท่ากับ -51.97%,

ค่าสูงสุดเท่ากับ 59.97%, ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.93%, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 8.32% ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของกิจการด้าน
มูลค่าตลาด (Tobin’s Q) มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.09%, ค่าสูงสุดเท่ากับ 
304,590.04%, ค่ า เฉ ลี่ ย เท่ ากั บ  2,247.34%, ส่ วน เบี่ ย ง เบ น
มาตรฐาน เท่ากับ 15,490.90% ขนาดของบริษัทวัดจากสินทรัพย์
รวม (SIZE)  มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 213 ล้านบาท , ค่าสูงสุดเท่ากับ 
2355483.87  ล้านบาท, ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33,747.77 ล้านบาท, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 133,734.61 ล้านบาท อายุของบริษัท 
(AGE) มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 1 ปี, ค่าสูงสุดเท่ากับ 143 ปี, ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 34.32 ปี, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.28 ปี  

ส าหรับตัวแปรการควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการกับ
กรรมการผู้จัดการในคนเดียวกัน (DUAL) พบว่า มีกิจการที่ควบรวม
ต าแหน่งระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการใน        
คนเดียวกัน จ านวน 29 บริษัท คิดเป็น 6.30% และมีกิจการที่ไม่
ควบรวมต าแหน่งระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการใน
คนเดียวกัน จ านวน 433 บริษัท คิดเป็น 93.70% ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ตัวแปรการควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการกับ
กรรมการผู้จัดการในคนเดียวกัน 

 

 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณเชิงเส้นตรง ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแล
กิจการที่ดีส่งผลต่อผลการด าเนินงาน 

 
จากตารางที่  3 ผลจากการตรวจสอบความเป็นอิสระของ      

ตัวแปร โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  มีค่าระหว่าง 
0.002 - 0.397 โดยค่าสูงสุดมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า  ทั้งนี้    
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ควรมีไม่เกิน 0.65 ดังนั้น จึงแสดงให้เห็น
ว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ (Hinkle D.E. 1998, 
p. 118) [2] 
 

 Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

BSIZE 6.00 20.00 10.09 2.36 
IND .08 5.00 .42 .24 
FEMA .00 7.00 1.99 1.47 
TIME 1.00 38.00 7.70 3.73 
ROA -51.97 59.97 5.93 8.32 
TOBIN 
Q 

.09 304,590.04 2,247.34 15,490.90 

SIZE 213.00 2,355,483.87 33,747.77 133,734.61 
AGE 1.00 143.00 34.32 16.28 

 Frequency Percent 
 Valid ควบ 29 6.30 

ไม่ควบ 433 93.70 
Total 462 100.00 

 BSIZE IND DUAL FEMA TIME SIZE AGE 
BSIZE 1.000 -.127 .134 .224 .142 .397 .206 
IND -.123 1.000 .016 -.048 .002 .040 .041 
DUAL .134 .016 1.000 -.032 .004 .023 .020 
FEMA .224 -.048 -.032 1.000 .095 -.047 .053 
TIME .142 .002 .004 .095 1.000 .271 -.032 
SIZE .397 .040 .023 -.047 .271 1.000 .006 
AGE .206 .041 .020 .053 -.032 .006 1.000 
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระกับผลการ
ด าเนินงาน ในมุมมองบัญชี (ROA) 

 
จากตารางที่  4 พบว่าขนาดของคณะกรรมการของบริษัท 

(BSIZE) สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ  (IND) การควบรวม
ต าแหน่งประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการในคนเดียวกัน
(DUAL) คณะกรรมการหญิงที่มีอิทธิพลในการบริหาร (FEMA) และ
อายุของบริษัท (AGE) ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานซึ่งวัด
โดยอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์ (ROA) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในขณะที่จ านวนครั้งการประชุม
คณะกรรมการบริษัท (TIME) มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน 
ซึ่งวัดโดยอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 นอกจากตัวแปรอิสระ  
ที่ศึกษาข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่ามีตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของ
บริษัท (SIZE) มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ผู้ วิ จั ย ได้ น าตั วแป รที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ยส าคั ญ             
มาประมวลผลด้วยวิธี Enter อีกครั้ง พบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของจ านวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท (TIME) และขนาด
ของบริษัท (SIZE) มีผลต่อผลการด าเนินงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์การถดถอยโดยประมาณ (B) เท่ากับ -0.322 และ 0.863 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระกับผลการ
ด าเนินงานในมุมมองตลาด (Tobin’s Q) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางที่  5 พบว่า ขนาดของคณะกรรมการของบริษัท       

มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน ซึ่งวัดโดย Tobin’s Q อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในขณะที่สัดส่วนของ
คณะกรรมการอิสระ การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการกับ
กรรมการผู้จัดการในคนเดียวกัน คณะกรรมการหญิงที่มีอิทธิพลใน
การบริหาร จ านวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท ขนาดของ
บริษัทวัดจากสินทรัพย์รวม และอายุของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ผลการด าเนินงาน ซึ่งวัดโดย Tobin’s Q อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ผู้วิจัยได้น าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ น ามา
ประมวลผลด้วยวิธี Enter อีกครั้ง พบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 
ขนาดของคณะกรรมการของบริษัทมีผลต่อผลการด าเนินงาน โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การถดถอยโดยประมาณ (B) เท่ากับ 
895.175 
 
5. อภิปรายผล 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดแูลกิจการที่ดีสง่ผลตอ่
ผลการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ที่วัดค่าจากอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 
ผลการทดสอบพบว่า จ านวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการด าเนินงาน กล่าวคือ หากบริษัทมี
จ านวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทสงูจะมีผลการด าเนินงาน
ต่ า สอดคล้องกับงานวิจัยของยุวดี เครือรัฐติกาล (2553) [3] ท่ีพบว่า 
จ านวนครั้งการประชุมที่เพิ่มมากขึ้น อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าผล
การด าเนินงานของบริษัทลดลง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็น
ตัวแทนของบริษัท ควรมีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาให้มีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นในปีถัดไป 
 นอกจากนั้น ยังพบว่าขนาดของบริษัท ซึ่งเป็นตัวแปรควบคุม    
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอนุวัฒน์  ภักดี  (2561) [4] ที่พบว่า ขนาดของกิจการส่ง
ผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อวัดค่า
โดยอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอดโดย 
ประมาณ B 

ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยตาม

มาตรฐาน Beta 

t Sig. 

(Constant) -10,981.652 
866.721 

1,590.787 
226.038 
-484.232 
-212.700 
909.597 
-54.121 

 -2.015 .045 
BSIZE .132 2.407 .016 
IND .024 .515 .607 
DUAL .004 .076 .940 
FEMA -.046 -.952 .342 
TIME -.051 -1.057 .291 
SIZE .091 1.717 .087 
AGE -.057 -1.195 .233 
R Square = 0.034  Adjusted R Square = 0.019   
Durbin-Watson = 1.887 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอดโดย 
ประมาณ B 

ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยตาม

มาตรฐาน Beta 

t Sig. 

(Constant) -2.271 
.091 

-1.021 
2.412 
.440 
-.345 
.840 
-.007 

 -.781 .435 
BSIZE .026 .475 .635 
IND -.029 -.619 .536 
DUAL .070 1.516 .130 
FEMA .078 1.621 .106 
TIME -.154 -3.213 .001 
SIZE .156 2.971 .003 
AGE -.013 -.270 .787 
R Square = 0.048  Adjusted R Square = 0.033   
Durbin-Watson = 2.219 
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 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดแูลกิจการที่ดีสง่ผลตอ่
ผลการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ที่วัดค่าจาก Tobin’s Q ผลการทดสอบพบว่า ขนาด
ของคณะกรรมการของบริษัทมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับผลการ
ด าเนินงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ 
(2558) [5] แล ะนั น ท วัน  กิ จอิ ท ธิ โชติ (2557) [6] ที่ พ บ ว่ า
คณะกรรมการที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีประสบการณ์ จะร่วมกันวางแผน
และท าให้ผลการด าเนินงานนั้นดีขึ้น 
 
6. บทสรุป  

การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจุดประสงค์ในการศึกษาเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การก ากับดูแลกิจการที่
ดี  โดยใช้ขนาดของคณ ะกรรมการของบริษั ท  สัดส่ วนของ
คณะกรรมการอิสระ การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการกับ
กรรมการผู้จัดการในคนเดียวกัน คณะกรรมการหญิงที่มีอิทธิพล   
ในการบริหาร และจ านวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ส่วนตัวแปรตาม คือ ผลการด าเนินงาน โดยวัดจากอัตราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA) และ Tobin’s Q อีกทั้งใช้ตัวแปร
ควบคุม 2 ตัว ได้แก่ ขนาดของบริษัท และอายุของบริษัท โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณ ในการทดสอบความสัมพันธ์ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดเก็บข้อมูลเพื่อวัดค่าของตัวแปร
ต่างๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลงบการเงิน
ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาครั้งนี้รวม 462 บริษัท 
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดแูลกิจการที่ดีสง่ผลตอ่
ผลการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ที่วัดค่าจากอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 
พบ ว่ า  ขน าดของคณ ะกรรม การของบ ริษั ท  สั ด ส่ วน ของ
คณะกรรมการอิสระ การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการกับ
กรรมการผู้จัดการในคนเดียวกัน และคณะกรรมการหญิงที่มีอิทธิพล   
ในการบริหาร ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน  
 แต่อย่างไรก็ดี กลับพบว่า จ านวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท  มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการด าเนินงาน ซึ่งหมายความว่า 
หากบริษัทมีจ านวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทสูงจะมีผล
การด าเนินงานต่ า ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ ได้ตั้ งไว้ และ
นอกจากนั้น ยังพบว่าขนาดของบริษัท ซึ่ งเป็นตัวแปรควบคุม        
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงานอีกด้วย 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดแูลกิจการที่ดีสง่ผลตอ่
ผลการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    
แห่งประเทศไทย ที่ วัดค่าจาก Tobin’s Q พบว่า สัดส่วนของ
คณะกรรมการอิสระ การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการกับ
กรรมการผู้จัดการในคนเดียวกัน คณะกรรมการหญิงที่มีอิทธิพลใน
การบริหาร และจ านวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน  

 แต่อย่างไรก็ดี กลับพบว่า ขนาดของคณะกรรมการของบริษัทมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงาน ซึ่งหมายความว่า ถ้า
ขนาดของคณะกรรมการของบริษัท จะท าให้ผลการด าเนินงานดีขึ้น 
ดังนั้นจึงเป็นไปตามในสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรน าปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อ 
ผลการด าเนินงานมาใช้ในการศึกษา 

2. เปลี่ยนกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา เช่น บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ MAI บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม
การเงิน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET50 หรือ SET100 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม 

3. ควรน าข้อมูลงบการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องปีอื่นๆ มาใช้
ในการศึกษาครั้งต่อไป 
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ผลกระทบของคะแนนการก ากับดูแลกิจการและส านักงานสอบบัญชี Big 4 ต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการก ากับดูแลกิจการและส านักงานสอบบัญชี Big 4 ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุนามในการวิเคราะห์แบบจ าลอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 457 บริษัท ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2561 โดยรวบรวมจากข้อมูลในงบการเงินประจ าปีของแต่ละ
บริษัทท่ีอยู่ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แบบ 56-1 และฐานข้อมูล SETSMART) และเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (รายงานผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจะทะเบียน) ผลจากการศึกษาพบว่าคะแนนการก ากับดูแลกิจการและส านักงานสอบ
บัญช ีBig 4 มีความสัมพันธ์ต่อราคาหลักทรัพย์ในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.001  
ค าส าคัญ : การก ากับดูแลกิจการ, ผู้สอบบัญชี, ราคาหลักทรัพย์ 
 

Abstract 
This study’s purpose is to identify the effect of the corporate governance score, big 4 accounting, to stock price. 

This study uses ‘Multiple Linear Regression’ as an analysis model and uses Thai listed companies which categorized in 
SET 457 firms during 2015–2018 as the study’s samples. Data collection from the annual report (56-1 and SET SMART 
database) and Thai-IOD website (corporate governance report of Thai Listed Companies). The results of the study show 
that influence corporate governance score, big 4 accounting have a positive with the stock price is significantly for 
statistical significant at 0.01 level. 
Keywords : corporate governance score, big 4 accounting, stock price 
 
 
บทน า 

ในปี พ.ศ. 2540 ได้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินใน
ประเทศไทยสร้างความเสียหายต่อกิจการเป็นอย่างมากส่งผลให้
กิจการต้องล้มละลายและปิดตัวลงหลายแห่ง สาเหตุส าคัญที่ท าให้
เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจนี้มาจากการขาดความโปร่งใส ขาดการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ หรือขาดการก ากับดูแลกิจการที่ดี
นั่นเอง เป็นเหตุให้ประเทศไทยต้องขอความช่วยเหลือทางการเงิน
จากสถาบัน IMF ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ ซึ่งวิกฤตในครั้งน้ันสถาบัน IMF ได้มีการอนุมัติเงินกู้เพ่ือช่วย
เสริมสภาพฐานะทางการเงินของประเทศไทยโดยมีข้อตกลงว่าบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกบริษัทต้องมี
การก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบขึ้นเพื่อท าหน้าที่ช่วยในการก ากับดูแลกิจการ เพิ่มความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่นัก
ลงทุน ดังนั้นการก ากับดูแลกิจการจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญที่จะท า

ให้กิจการมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับกิจการส่งผลให้กิจการมีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะ
ยาว นภพรรณ ลิ่มตั้ง [1]  

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดทุนถือ
เป็นแหล่งระดมเงินทุนที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
ทั้งกับภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ียังท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการ
ควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส 
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนและช่วยให้เกิดการระดมเงิน
ออมจากประชาชน โดยการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ถือเป็น
ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงสูง
เช่นเดียวกัน ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้ส่งเสริม
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้น าระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี
เข้ามามีบทบาทในการสร้างมูลค่าในด าเนินงานของบริษัทเพื่อเป็น
เครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [2] 
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นอกจากนี้ นักลงทุนยังต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ 
ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจก่อนท่ี
จะตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน นอกจากนี้ข้อมูลที่ปรากฏในงบ
การเงินจะต้องสามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ตรง
ต่อความเป็นจริงตลอดจนสร้างความมั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในนั้นมีความน่าเช่ือและมีความโปร่งใสโดยส านักงานสอบบัญชี
จะเป็นตัวแทนในการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการดังกล่าว จาก
งานวิจัยในอดีตที่ผ่านมามีการศึกษาส านักงานสอบที่มีความสัมพันธ์
กับการก ากับดูแลกิจการ  วิจิตรา จ าลองราษฎร์ [8] โดยพบว่า
คุณภาพของผู้สอบบัญชีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอธิบาย
ราคาหลักทรัพย์ การที่กิจการใช้ผู้สอบบัญชีที่เป็นส านักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ หรือส านักงานสอบบัญชีในกลุ่ม Big 4 มาตรวจสอบ
ท าให้สามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ดียิ่งข้ึน ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า
ผู้ใช้งบการเงินหรือนักลงทุนมีความเช่ือถือในด้านของศักยภาพการ
ท างาน และอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพของส านักงานสอบบัญชีท่ี
ดีกว่าส านักงานสอบบัญชีที่มีขนาดเล็ก ซึ่งพบว่าส านักงานสอบบัญชี
ในกลุ่ม Big 4 มีความเป็นอิสระที่เป็นข้อผูกมัดในการสอบบัญชี
มากกว่าส านักงานสอบบัญชีที่มีขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากช่ือเสียง 
ภาพลักษณ์ และความมีคุณค่าของส านักงานสอบบัญชี อย่างไรก็ตาม
ยังมีข้อโต้แย้งของงานวิจัยในอดีตเช่น ผลการตรวจระบบการควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชีแห่งประเทศไทยโดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
จากผลงานวิจัยในอดีต อาทิเช่น กนกอร แก้วประภา, รติยา ไขลาย
หงษ,์ และอรพรรณ ขันวัง [3] พบว่า งานสอบบัญชี Big 4 มีคุณภาพ
งานสอบบัญชีสูงกว่าคุณภาพส านักงานบัญชี Non-Big4 ผู้วิจัยมุ่ง
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการก ากับดูแลกิจการและส านัก
งานสอบบัญชี Big 4 ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพื่อ
สามารถช่วยให้ทราบว่าบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี และผ่าน
กระบวนการตรวจสอบงบการเงินที่โปร่งใสโดยมีความน่าเชื่อถือจาก
ผู้สอบบัญชีนั้นจะส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อย่างไร เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ใช้ในการพิจารณาเลือกลงทุนใน
บริษัทต่าง ๆ    

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล 

บรรษัทภิบาลหรือการก ากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัด
โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือ
หุ้น โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมเพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันน าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รณรงค์และส่งเสริมให้บริษัทจด
ทะเบียนมีกลไกในการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้น
ในปี พ.ศ. 2545 โดยได้เสนอหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ 
เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติเริ่มแรกของบริษัทจดทะเบียนต่อมาในปี พ.ศ. 

2549 ปรับปรุงหลักการของปี พ.ศ. 2545 โดยเทียบเคียงกับหลักการ
ก ากับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-
Operation and Development (OECD) และข้อเสนอแนะของ
ธนาคารโลก ต่อมาในปี 2555 ได้มีการท าการปรับปรุงหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนอีกครั้ง โดยเป็นการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของแนวปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN 
CG Scorecard) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้วัดระดับการก ากับดูแล
กิจการของ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2555 ประกอบด้วยหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
ก ากับดูแลกิจการ แต่ไม่รวมถึงเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ปฏิบัติไว้
ชัดเจนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [4] ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น  
5 หมวด คือ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็น
เจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท า
หน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญของบริษัท ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งใน
ก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ 
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อบริษัท  

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้น
ทุกรายควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย การ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะ
ดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัย
ส าคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการจึงควร
ก ากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน ท้ังนี้คณะกรรมการควรจัดกระบวนการประชุมผู้
ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผูถ้ือหุ้นทุกรายอยา่ง
เท่าเทียมกัน  

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียควร
ได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง 
ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ในระบบการ
ก ากับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่
ค้า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม 
หรือภาครัฐ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง และผู้สอบบัญชี
อิสระ เป็นต้น  

หมวดที่  4 ก า ร เปิ ด เผยข้ อมู ลและความโป ร่ ง ใส
คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคญัที่เกี่ยวข้องกบั
บริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเช่ือถือ ควรมีการก าหนด
นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) ให้
ชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการควรจัดให้มีหน่วยงานหรือ
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ผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations 
หรือ IR)” เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัท
ได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่าข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูล
ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว 

หมวดที่  5 ค ว าม รับ ผิ ดช อบของคณะก รรมการ 
คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยควร
มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทควรจัดให้มี
ร ะบบแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ ค ว ามรั บผิ ด ชอบระห ว่ า ง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทมี
ระบบงานที่ให้ความเช่ือมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้
ด าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม  

 แนวคิดการก ากับดูแลกิจการคือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้าง
และของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือ
หุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน น าไปสู่ความเจริญเติบโต
และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
อื่นและสังคมเป็นหลักส าหรับประเทศไทยได้เกิดขึ้นหลั งจากเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี 2540 หรือวิกฤตการณ์ต้มย ากุ้ ง 
เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้การบริหารงานขาดความโปร่งใสและขาด
ความน่าเชื่อถือ รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี
และได้ด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทิพย์ธัญญา หริณานนท์ [5]  
และการก ากับดูแลกิจการ จึงถือว่าเป็นกลไกส าคัญที่บริษัทต่าง ๆ 
นิยมน ามาใช้เพื่อบรรเทาความขัดแย้งดังกล่าวรวมทั้ง เป็นการสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นอีกด้วย เกรียงไกร บุญเลิศ
อุทัย และ อนุวัฒน์ ภักดี [6] การก ากับดูแลกิจการมีความจ าเป็น
และเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งช่วยรักษามูลค่าเพิ่มของกิจการและส่วน
ของเจ้าของได้ เมื่อผู้บริหารมีพฤติกรรมที่เห็นเฉพาะประโยชน์ส่วน
ตน และเป็นนักฉวยโอกาส และกิจกรรมที่กระท าในฐานะผู้บริหาร
เป็นกิจกรรมที่ท าลายมูลค่าของกิจการ กิจกรรมเหล่านั้นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [2] 
การประเมินการการก ากับดูแลกิจการ  

การก ากับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนท้ังในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้ทราบถึงพัฒนาการใน
เรื่องการก ากับดูแลกิจการของตลาดทุนไทยอย่างถูกต้อง เกณฑ์ที่
ธนาคารโลกใช้ในการประเมิน คือ หลักการที่ก าหนดโดยองค์กรเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Cooperation and Development) ห รื อ เ รี ย ก ว่ า 
OECD Principles โดยเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วย 6 หมวด 
คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านการก ากับดูแลกิจการ สิทธิของผู้ถือหุ้น 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท การ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และบทบาทและความรับผิดชอบ
ของกรรมการบริษัท ศิลปพร ศรีจั่นเพชร [7] สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) หรือ Thai IOD) 
ก่อตั้งข้ึนใน ปี พ.ศ. 2542 มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาความเป็นมอื

อาชีพของกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการก ากับดูแล
กิจการที่ดีในประเทศไทย การก่อตั้ง Thai IOD เป็นหลังจากวิกฤต
เศรษฐกิจในเอเซียเมื่อปีพ.ศ. 2540 เป็นเวลา 2 ปี Thai IOD ได้เป็น
องค์กรหลักที่ส าคัญในการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีในบริษัท
ไทย กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ได้มีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการเป็น
กรรมการ รวมทั้งก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล โดย
เ ช่ือว่าด้วยการมีกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล จะท าให้บริษัทได้รับการดูแลให้มีการจัดการและ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผล สามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้ถือ
หุ้น และท าให้เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตอย่างมั่นคงถาวร กิจกรรม
หนึ่งที่ส าคัญที่ Thai IOD ด าเนินการเป็นประจ าทุกปีคือ โครงการ
ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามและวัดผลการก ากับดูแลกิจการในประเทศ
ไทย เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล หลักเกณฑ์การ
ส ารวจได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การก ากับดูแลกิจการทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและตลาดหลักทรัพย์ [8] 

รายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) เป็น
รายงานที่น าเสนอผลจากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบรษิทั
จดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จัดท าขึ้น
เป็นประจ าทุกปีโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี  พ.ศ. 2544 
และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจ าทุกปียกเว้น ในปี
พ.ศ. 2547 เพื่อทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์และแนวทางในการ
ประเมินให้มีความชัดเจนและสามารถประเมินการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทไทยได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ศิลปพร ศรีจั่นเพชร [7] 
ในปีพ.ศ. 2554 เกณฑ์การส ารวจมีทั้งสิ้น 148 โดยมีความครอบคลมุ
มากขึ้นในประเด็นการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบตอ่
สังคม นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจรติ
คอรัปช่ันเป็นครั้งแรก นอกจากจะเพิ่มจ านวนข้อในหมวดนี้แล้ว ยังมี
การปรับน้ าหนัก ความส าคัญของแต่ละหมวด ดังนี ้

 
ตารางที่ 1 น้ าหนักคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการ 

หมวด น้ าหนัก
คะแนน 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 20% 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 15% 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 20% 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 20% 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 25% 

 

โดยบริษัทที่ท าการประเมิน CGR มีคุณสมบัติ คือ เป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะได้รับการประเมิน
ตามโครงการ CGR ยกเว้น 

1. บริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ 
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2. บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน 
3. บริษัทที่ไม่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีท่ีท าการส ารวจ 
4. บริษัทหรือกรรมการบริษัทใดที่ส านักงาน ก.ล.ต. 

เปรียบเทียบปรับ หรือกล่าวโทษ ในเรื่องดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับการ
ประเมินในโครงการ CGR เป็นเวลา 2 ป ี 

5. บริษัทหรือกรรมการใดหรือผู้บริหารใดที่ถูกหน่วยงาน
ก ากับดูแลหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นๆ ช้ีมูล
ความผิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ จะไม่ได้
รับการประเมินในโครงการ CGR เป็นเวลา 2 ปี 

ข้อมูลหลักที่ใช้ในการส ารวจ 
1) รายงานประจ าปี  2) แบบแสดงรายงาน 56-1 3) 

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 4) รายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น 5) เว็บไซด์บริษัท6) นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
5) รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน รายงานการก ากับดูแล
กิ จ ก า ร บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ข อ ง  Thai IOD 
(http://www.thai-iod.com) ส าหรับหลักเกณฑ์การ
ให้คะแนนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย แบ่งเป็น 6 ขั้น ดังนี ้

2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนการก ากับดูแลกิจการ 
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [4] 

 
 CGR หรือ CG Rating เป็นเครื่องมือใช้ในการวัดค่าโดยมี

ระดับคะแนนตั้งแต่ 1-5 ซึ่งจะเปิดเผยระดับคะแนนในรายงานการ
ก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ระดับ 3  ขึ้นไป คือ ดี  
ระดับ 4 คือ ดีมาก และระดับ 5 คือ ดีเลิศ โดยบริษัทที่ได้รับการ
ประเมินที่มีค่าคะแนนต่ ากว่า 3 จะไม่ปรากฏผลคะแนนการประเมิน 
เอกภาพ เอกวิกรัย [9]        
แนวคิดเกี่ยวกับส านักงานสอบบัญชี Big 4 
 งบการเงินเป็นหนึ่งในข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญที่ตลาด
หลักทรัพย์ก าหนดให้บริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ผู้ให้กู้และผู้มีส่วนได้
เสียอื่น โดยงบการเงินนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน โดยนักลงทุนจะใช้ผล

ก าไรเป็นจุดอ้างอิงต่อในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ และให้มูลค่าส่วน
เพิ่มกับบริษัทที่สามารถรายงานผลก าไรได้เป็นไปตามเป้าหมาย จึง
เป็นมูลเหตุส าคัญต่อผู้บริหารในการรายงานผลก าไรให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็น
การรายงานก าไรที่เป็นบวก การรายงานก าไรที่แสดงถึงแนวโน้มที่ดี
ขึ้น หรือการรายงานก าไรที่เป็นไปตามหรือเกินกว่าที่นักลงทุน
คาดการณ์ ผู้สอบบัญชีเป็นบุคคลที่ผู้ใช้งบการเงินเช่ือว่าจะสามารถ
ช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล (Information Asymmetry) 
และความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ (Conflict of Interests) ระหว่าง
ผู้บริหารและนักลงทุนได้ โดยมีบทบาทที่ส าคัญ คือ บทบาทด้านการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบทบาทด้านการประกันผลลพัธ์ด้านขอ้มลู
ข่าวสารนั้น ผู้สอบบัญชีจึงต้องเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบความถูกต้อง ศิลปพร ศรีจั่นเพชร [7] 

กระบวนการการสอบบัญชีถือได้ว่าเป็นเสมือนกล่องด าที่บุคคล
ทั่วไปมักจะไม่ทราบว่าผู้สอบบัญชีมีกระบวนการท างานอย่างไร สิ่ง
เดียวที่เป็นผลลัพธ์ดังกล่าวคือ หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีเท่านั้นท่ี
เป็นใบปะหน้ามากับงบการเงินของบริษัทท่ีถูกตรวจสอบ ซึ่งบ่อยครั้ง
มักจะถูกตั้งค าถามจากสังคมถึงคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บัญชี ด้วยความสงสัยต่อการล่มสลายของบริษัทยักษ์ใหญ่ในหลาย
บริษัทในอดีต อาทิเช่น World com และ Enron ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์
ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา การล่มสลายของส านักงานสอบบัญชี Arthur 
Andersen ซึ่งในอดีตเป็นหนึ่งในห้าของส านักงานสอบบัญชียักษ์
ใหญ่ หรือ Big 5 และล่มสลายตามการบิดเบือนข้อมูล จนเหลือเพียง 
Big 4 ในปัจจุบัน งานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับส านักงานสอบบัญชีและ
คุณภาพของผู้สอบบัญชีปรากฏเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามี
ความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน มูลค่าของกิจการ และความ
เช่ือมั่นของนักลงทุน โดยพบว่าส านักงานบัญชีที่ เป็น Big 4 มี
คุณภาพงานสอบบัญชีมากกว่าส านักงานสอบบัญชีอื่นๆ หรือ Non-
Big 4  โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่าส านักงานสอบบัญชี Big 4 มีข้อ
ผูกพันเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินมากกว่า
ส านักงานสอบบัญชี Non-Big 4 รวมทั้ง ส านักงานสอบบัญชี Big 4 
มีแรงจูงใจในการออกรายงานที่ถูกต้องมากกว่าส านักงานสอบบัญชี 
Non-Big 4 อันเนื่องมาจากช่ือเสียงของส านักงาน จากแนวคิดและ
วรรณกรรมที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานงานวิจัย ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1: คะแนนการก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางบวกต่อราคาหลักทรัพย์ 
 สมมติฐานที่ 2: ส านักงานสอบบัญชี Big 4 มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกต่อราคาหลักทรัพย์ 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

คะแนนการก ากับดูแลกิจการ 

ส านักงานสอบบัญชี  
(Big 4 และ Non- Big4) 

ราคาหลักทรัพย ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
390ภาคบรรยาย



 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
วิธีวิจัย 
         งานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากงบการเงิน ราคาหลักทรัพย์ และข้อมูลผู้สอบบัญชีจาก
ฐานข้อมูล SETSMART และรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนของ Thai IOD  ตั้งแต่ปี 2558 - 2561 รวมจ านวน 4 ปี 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา และสถิติความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ  
กลุ่มตัวอย่าง 

การคัดเลือกกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจาก
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี 
พ.ศ. 2558-2561 จ านวน 457 บริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยไม่
รวมกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินและบริษัทดังต่อไปนี้ 1) ทรัสต์เพื่อ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และธุรกิจการเงินอื่นๆ ที่ 
เนื่องจากแนวปฏิบัติทางการบัญชีแตกต่างจากแนวปฏิบัติของบริษัท
ทั่วไป และมุ่งเน้นผลตอบแทนของนักลงทุนเป็นหลัก 2) บริษัทที่อยู่
ระหว่างการฟื้นฟูผลการด าเนินงาน เนื่องจากบริษัทต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการด าเนินงานและจัดท าแผนฟื้นฟูกิจการตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด จึงมีการบริหารงานแตกต่างจากบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยจึงไม่น าข้อมูลของบริษัทดังกล่าว
มารวมด้วย เพราะจะท าให้ผลการวิจัยเบี่ยงเบนและเกิดความ
ผิดพลาดได้  3) บริษัทที่ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
เนื่องจากบริษัทจะไม่มีการ ซื้อ – ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ 4) บริษัทที่ไม่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม เพื่อการเปรียบเทียบกันได้ของแต่ละบริษัท  
ตารางที ่1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  

รายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 
1. กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 53 
2. กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 49 
3. กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 35 
4. กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 106 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม 84 
6. กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภค 36 
7. กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 94 

รวม 457 
ตัวแปรและการวัดค่าตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ 
1. คะแนนการก ากับดูแลกิจการ  

5 เท่ากับ ดีเลิศ, 4 เท่ากับ ดมีาก, 3 เท่ากับ ด ีและ  
0 เท่ากับ ไม่ปรากฏผลคะแนนการประเมิน 

2. ส านักงานสอบบัญชี (Dummy variable) 
 1 = ส านักงานสอบบัญชีท่ีเป็นบริษัท Big 4 (ได้แก่ ดีลอยท์ 

ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี, ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส, ส านักงาน 
อีวาย และ เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช)ี 

 0 = ส านักงานสอบบญัชีอ่ืนนอกเหนือท่ีเป็นบริษัท Big 4 

ตัวแปรตาม  
 ราคาหลักทรัพย์ (ราคาหลักทรัพย์ถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 1) คะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการ 

 
 รูปที่ 2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคะแนนการก ากับดูแลกิจการ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2559 – 2561 

จากรูปที่ 2 พบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมีแนวโน้มของการก ากับดูแลกิจการเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพบว่าในปี 2558 (ปีฐาน) บริษัทที่ได้รับคะแนนการ
ประเมินในระดับ ดีเลิศ มีจ านวนเพียง 32 บริษัท และในการประเมนิ
ล่าสุดในปี 2561 พบว่า มีจ านวนบริษัทที่ได้รับการประเมินในระดับ
ดีเลิศ จ านวนทั้งหมด 105 บริษัท โดยการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ย
ในสองหมวดส าคัญ คือ การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นอกจากนี้จากการประเมิน 
พบว่า คณะกรรมการแสดงบทบาทน าในการก ากับดูแลเรื่องที่ส าคัญ
มากขึ้น และมุ่งด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและตลาด
หลักทรัพย์ [10] 
 จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่าบริษัท
มหาชนมีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือ CG มาก
ขึ้น สอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็น
คณะกรรมการบริษัทที่แสดงบทบาทน าในเรื่องที่ส าคัญ เช่น กลยุทธ์ 
การสรรหากรรมการ และจริยธรรมธุรกิจ หรือการให้ความส าคัญกับ
การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการ
เติบโตที่ยั่งยืน  

2) การเลือกใช้ส านักงานสอบบัญชีท่ีเป็น Big 4  
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 รูปที่ 3 จ านวนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
เลือกใช้ส านักงานสอบบัญชีท่ีเป็น Big 4 และ Non-Big 4 

จากรูปที่ 3 พบว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วน
ใหญ่เลือกใช้ส านักงานสอบบัญชีที่เป็น Big 4 เนื่องจากช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือ รวมทั้งการให้บริการที่หลากหลายกว่าส านัก
งานสอบบัญชีทั่วไป รวมทั้งในเรื่องของการให้บริการที่ตรงเวลา 
สามารถส่งรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลทันเวลา การรักษาข้อมูล
ที่เป็นความลับของลูกค้า ปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระรวมทั้งความ
ระมัดระวังในการสอบบัญชี  

 
3) ราคาหลักทรัพย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ค่าเฉลี่ยราคาหลักทรัพย ์
 

        จากรูปที่ 4 พบว่าราคาหลักทรัพย์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 26.84 บาท 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 70.454 บาท  แสดงว่าราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยมีความแตกต่างกันมาก 
 
การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการก ากับ
ดูแลกิจการและส านักงานสอบบัญชี Big 4 ต่อราคาหลักทรัพย์ 
  B Std. Error Beta T p-value 
(Constant) .626 .031   20.205 .000 
AUDIT .210 .032 .158 6.588 .000 
CG .057 .008 .166 6.893 .000 
R = .251, Adj. R2 = .062 
Durbin-Watson  = 1.765  
Sig. F = 0.000  

 
จากตารางที่ 2 พบว่าผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

คะแนนการก ากับดูแลกิจการและส านักงานสอบบัญชี  Big 4 ต่อ
ราคาหลักทรัพย์ โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม พบว่า มีค่า Sig. F 
เท่ากับ 0.000 แสดงว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ที่น ามา
วิเคราะห์สามารถอธิบายความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ได้ โดยมี
ค่ า  Adjusted R2 ซึ่ ง เป็นค่ าสัมประสิทธิ์ ก ารตัดสินใจที่ปรับ

ผลกระทบของจ านวนตัวแปรอิสระที่ไม่เท่ากันออก เท่ากับ 0.062 
แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์ได้ 6.2% สวนที่เหลือขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เมื่อพิจารณาค่า 
p – value เท่ากับของคะแนนการก ากับดูแลกิจการและส านัก
งานสอบบัญชี Big 4 เท่ากับ 0.000 แสดงว่าคะแนนการก ากับดูแล
กิจการและส านักงานสอบบัญชี Big 4 มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
ต่อราคาหลักทรัพย์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.01  
 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนการก ากับดูแลกิจการและส านักงานสอบบัญชี  Big 4 ต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 457 บริษัท สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา และสมการถดถอยเชิง
พหุคูณ ในระหว่างปี พ .ศ.  2558-2561 ผลจากการศึกษา พบว่า 
คะแนนการก ากับดูแลกิจการ และส านักงานสอบบัญชี Big 4 มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ดังนั้น จึงท าให้ยอมรับสมมติฐานที่ว่า คะแนนการก ากับดูแลกิจการ 
และส านักงานสอบบัญชี Big 4 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการก ากับดูแล
กิจการและส านักงานสอบบัญชี Big 4 ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่า
นักลงทุนใช้ระดับคะแนนของการก ากับดูแลกิจการเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราพร ไพร
เถื่อน [11] พบว่า การก ากับดูแลกิจการที่ดีมีผลกระทบต่อ
ความสามารถของข้อมูลก าไรในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ในเชิง
บวก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ อัญชลี พิพัฒนเสริญ และศิลปพร ศรี
จั่นเพชร [12] ที่พบว่า คะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CG) มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับอัตราผลตอบแทนหุ้นสามัญ  อธิบาย
ได้ว่า การเลือกใช้ส านักงานสอบบัญชีมีความส าคัญอย่างมากต่อ
บริษัท เพราะมีกระบวนการในการรวบรวมหลักฐานอย่างเป็นระบบ 
และประเมินที่มาของหลักฐานตามแนวทางในการปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพท่ีได้ก าหนดมาตรฐานไว้ หากมีผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีดีจะท าให้ผู้
ลงทุนตัดสินใจเข้ามาร่วมลงทุนสะท้อนให้เห็นว่าส านักงานสอบบัญชี 
Big 4 ศิลปพร ศรีจั่นเพชร [7] และคะแนนการก ากับดูแลกิจการ 
ช่วยให้นักลงทุนได้เล็งเห็นความส าคัญใช้ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจในด้านต่างๆ อันเนื่องมาจากคะแนนการก ากับดูแลกิจการ 
สามารถสะท้อนได้ถึงผลตอบแทน โดยบริษัทที่มีส านักงานสอบบัญชี 
Big 4 และคะแนนการก ากับดูแลกิจการย่อมมีมูลค่าของกิจการสูง
ตามไปด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
เกณฑ์การประกาศคะแนนของบริษัทที่ได้รับผลประเมิน

ระดับ 2 หรือต่ ากว่า ท าให้การเก็บข้อมูลพบว่าได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
และบริษัทดังกล่าวอาจจะไม่ได้สะท้อนผลลัพธ์ที่แท้จริง  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
         งานวิจัยนี้เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งไม่รวม MAI จ านวน 457 บริษัท
ส่งผลให้ตัวแปรขนาดของผู้สอบบัญชีสามารถอธิบายได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เลือกใช้ผู้สอบบัญชีขนาดใหญ่ ในการวิจัยครั้งต่อไปควร
เพิ่มขอบเขตการศึกษาให้กว้างขึ้น จะช่วยให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้สอบบัญชีขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความระมัดระวังทางบัญชีและคุณลักษณะของคณะกรรมการ 
กับผลการด าเนินงานของบริษัท 

The Effect of Accounting Conservatism and Board Attributes  
on Firm performance 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความระมัดระวังทางบัญชีและคุณลักษณะของคณะกรรมการกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทจากการเก็บรวบรวมข้อมูลบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561 จ านวน 
391 บริษัท โดยคุณลักษณะของคณะกรรมการวัดจาก ขนาดของคณะกรรมการ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ คณะกรรมการที่มีความรู้
บัญชีการเงิน คณะกรรมการเพศหญิง การประชุมของคณะกรรมการ และการควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการ ส่วนความระมัดระวัง
ทางบัญชีแยกวัดตามแบบจ าลองของ Basu (1997) แบบจ าลองของ Beaver and Ryan (2000) และแบบจ าลองของ Givoly and Hayn 
(2000) และวัดผลการด าเนินงานตามความสามารถในการท าก าไร (ROA) และมูลค่าของกิจการ (Tobin’s Q) ผลการศึกษาพบว่า ความ
ระมัดระวังทางบัญชีที่วัดตามแบบจ าลองของ Basu (1997) มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความสามารถในการท าก าไร (ROA) ส่วนความ
ระมัดระวังทางบัญชีที่วัดตามแบบจ าลองของ Beaver and Ryan (2000) มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับมูลค่าของกิจการ (Tobin’s Q) และ
คุณลักษณะของคณะกรรมการในด้านการประชุมของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความสามารถในการท าก าไร (ROA) 
ค าส าคัญ : ความระมัดระวังทางบัญชี1 คุณลักษณะคณะกรรมการ2 ผลการด าเนินงาน3 
 

Abstract 
 This research aims to study the effect of accounting conservatism and board attributes on firm performance 
from the collection of company information listed on the Stock exchange of Thailand.  There are 391 companies during 
the year 2 014- 2 018.  The Board attributes are measured by board size, board independence, financial expertize board, 
board gender, board meeting and board duality.  The accounting conservatism is measured by Basu (1997) model, Beaver 
and Ryan (2000) model, and Givoly and Hayn (2000) model.  Firm performance is measured by the profitability (ROA) and 
the firm value (Tobin's Q). The results demonstrate that Basu (1997) accounting conservatism is positively correlated with 
firm performance as measured by the the profitability (ROA), while Beaver and Ryan (2000) accounting conservatism is 
positively correlated with with firm value as measured by Tobin’s Q, and board meeting, which is the board attributes, is 
positive relationship with profitability (ROA). 
Keywords : Accounting conservatism1 Board attributes2 Firms performance3 
 
 

1. บทน า 
 การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียนหากต้องการ
เติบโต และด าเนินงานอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องต้องค านึงถึงผลกระทบต่างๆ การบริหารงานโดย
พิจารณาเพียงผลก าไรของกิจการหรือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มบุคคล
เท่านั้น ไม่สามารถท าให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนตามความต้องการ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งถือเป็นเจ้าของกิจการได้ เนื่องจากฝ่ายบริหารซึ่งเป็น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้ามาบริหารงานด้วยความต้องการผลก าไรใน

ระยะสั้นเพื่อหวังค่าตอบแทน และช่ือเสียงของตน ท าให้เกิดปัญหา
ของตัวแทน (Agency Problems) อีกทั้งยังเกิดปัญหาความไม่เทียม
เท่ากันของข้อมูล (Asymmetric Information) ระหว่างผู้ถือหุ้นและ
ฝ่ายบริหาร  
 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีบทบาทในการเป็นตัวกลาง
ระหว่างบุคคลท้ง 2 ฝ่ายเพื่อแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว กล่าวคือ 
คุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นไปตามหลักของการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
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และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะช่วยให้กิจการแสดงผลการ
ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส นอกจากน้ันแล้ว ภายใต้สถานการณท์ีม่ี
ความไม่แน่นอนในปัจจุบันหากกิจการใช้หลักความระมัดระวังทาง
บัญชีในการรับรู้ก าไรย่อมช่วยให้กิจการไม่แสดงก าไรที่ไม่มีความ
เป็นได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดขึ้นในงบการเงินของกิจการ อันจะส่งผล
ให้ความเสี่ยงของผู้ใช้งบการเงินของกิจการทั้งหลายลดลง ไม่ว่าจะ
เป็นนักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือแหล่งเงินทุนท่ีปล่อยเงินกู้แก่กิจการ  
 จากความส าคัญของคณะกรรมการบริษัท และหลักความ
ระมัดระวังทางบัญชีที่จะสะท้อนถึงผลการด าเนินงานท่ีดีในระยะยาว
และสร้างความมั่งคั่งอย่างอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นนั้น  ผู้วิจัยเกิดข้อ
สงสัยว่าหากจะพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยทั้ง 2 ที่มีผลต่อผล
ประกอบการในระยะสั้นแล้วนั้น ปัจจัยทั้ง 2 ยังมีความส าคัญอยู่
หรือไม่ และเกิดค าถามงานวิจัยที่ว่าความระมัดระวังทางบัญชีและ
คุณลักษณะของคณะกรรมการมีผลอย่างไรต่อความสามารถในการ
ท าก าไรและมูลค่าของกิจการ จึงจัดท าวิจัยฉบับนี้เพื่อยืนยันทฤษฎี 
และเป็นช่องทางสื่อสารให้กิจการเห็นความส าคัญถึงความสัมพันธ์
ดังกล่าวอันจะสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและตลาดทุนต่อไป 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 หลักการก ากับดูแลที่ดี 
 หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 
2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติที่ดี 
ของคณะกรรมการบริษัท โดยเสนอแนะให้แต่ละบริษัท มีโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทอันประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติ
หลากหลาย (ทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน
ที่เป็นประโยชนกับบริษัท) เพศ และประสบการณในธุรกิจ หรือ
อุตสาหกรรมหลักของกิจการ ดังนั้น คุณสมบัติดังกล่าวควรรวมถึง
ความเหมาะสมในเรื่อง (1) ขนาดของคณะกรรมการ (2) ความอิสระ
ของประธานกรรมการ (3) ความอิสระของคณะกรรมการ (4) 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ (5) จ านวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการ (6) คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี หรือ การเงิน 
2.1 หลักความระมัดระวังทางบัญชี 
 ความระมัดระวังทางบัญชีเป็นหลักการที่มีอิทธิพลต่อวิธีทางบญัชี 
(Accounting Practices) มายาวนานกว่า  500 ปี  เพราะเป็น
หลักการหนึ่งทางบัญชีที่รับรู้ผลขาดทุนทันที และหลีกเลี่ยงการรับรู้
ก าไรและ สินทรัพย์ที่ยังไม่เกิดขึ้นอันเนื่องจากยังไม่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ของรายการดังกล่าว ดังนั้นความระมัดระวัง ทางบัญชีจึง
เป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญของคุณภาพรายงานการเงินและการ
เป็นกลไกส าคัญในการก ากับดูแลกิจการ เพื่อสะท้อน ความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลและการก ากับติดตามการท างานของผู้บริหาร รวมถึงให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และหน่วยงาน
ก ากับดูแล 
 Watts R. (2003) [1] ได้แบ่งวิธีในการวัดหลักความระมัดระวัง
เป็น 3 รูปแบบ คือ 1) วัดจากสินทรัพย์สุทธิ 2) วัดจากก าไรและ
เกณฑ์คงค้าง และ 3) วัดจากความสัมพันธ์ระหว่างก าไรและ
ผลตอบแทนหลักทรัพย์ 

 1) การวัดหลักความระมัดระวังจากสินทรัพย์ หรือ เรียกอีกอย่าง
ว่า Balance Sheet Approach คือการะวังไม่ให้มูลค่าของสินทรพัย์
สุทธิในงบแสดงฐานะการเงินสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ หรือ 
ราคาตลาด เช่นงานวิจัยของ Beaver and Ryan (2000) ซึ่งวัดหลัก
ความระมัดระวังด้วยอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดของผู้
ถือหุ้น (Book-to-Market Ratios) 
 2) การวัดหลักความระมัดระวังจากก าไรและเกณฑ์คงค้าง หรือ
เรียกอีกอย่างว่า Income Approach โดยไม่รับรู้รายการก าไรที่ยังมี
ความไม่แน่นอนในงวดปัจจุบัน แต่จะรับรู้รายการขาดทุนในงวด
ปัจจุบันแม้ว่ายังมีความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นก็ตาม ดังนั้นถ้าน าก าไร
ตามเกณฑ์คงค้างลบด้วยกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมียอด
ติดลบ (negative accruals) เช่น งานวิจัยของ Givoly and Hayn 
(2000)  
 3) การวัดความระมัดระวังจากความสัมพันธ์ระหว่างก าไรและ
ผลตอบแทนหลักทรัพย์ คือ การรับรู้ขาดทุนเร็วกว่าการรับรู้ก าไรใน
การรายงานก าไรขาดทุนทางบัญชี ในขณะที่ผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์เป็นข้อมูลที่สะท้อนก าไรและขาดทุนอย่างทันทีเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิในงวดที่เกิดก าไรหรือขาดทุน
นั้น ดังนั้น ความสัมพันธ์ของรายการขาดทุนกับผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ย่อมมีมากกว่ารายการก าไร เช่น งานวิจัยของ Basu 
(1997)  
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 – 2561 โดยมี
จ านวน 780 บริษัท 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 – 2561 ยกเว้น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 
MAI และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จ านวนท้ังสิ้น 391 บริษัท 
3.3 ตัวแปรและการวัดค่า 
3.3.1 ตัวแปรอิสระ 
คุณลักษณะของคณะกรรมการ 

- ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) ค านวณจากคณะกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท 

- ความอิสระของคณะกรรมการ (BDIND) ค านวณจากสัดส่วน
ของคณะกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท 

- คณะกรรมการที่มีความรู้บัญชีการเงิน (BEXP) ค านวณจาก
สัดส่วนของคณะกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาด้านบัญชีการเงินต่อ
คณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท 

- คณะกรรมการเพศหญิง (BGEN) เป็นการก าหนดตัวแปร 
proxy โดยให้ค่าเป็น 1 เมื่อเป็นเพศหญิง และให้ค่าเป็น 0 เมื่อเป็น
เพศชาย 

- การประชุมของคณะกรรมการ (BMEET) ค านวณจากจ านวน
ครั้งการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบ 1 ปี 
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- การควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการ (BDUAL) เป็นการ
ก าหนดตัวแปร proxy โดยให้ค่าเป็น 1 เมื่อประธานกรรมการเป็น
คนเดียวกับกรรมการบริหาร และให้ค่าเป็น 0 เมื่อเป็นอย่างอ่ืน 
ความระมัดระวังทางบัญชี 

- ความระมัดระวังทางบัญชีตามตัวแบบ Basu (1997) 
𝐸𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑡−1
=  𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑅𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

 
เมื่อEit     = ก าไรต่อหุ้นของกิจการ i ในปีบัญชี t 

P(it-1)  = ราคาหลักทรัพย์ต่อหุ้นของกิจการ i ณ สิ้นปีบัญชี t-1 
Rit     = อัตราผลตอบแทนต่อหุ้นของกิจการ i ในช่วงสิ้นปี

  บัญชี t-1 ถึงสิ้นปีบัญชี t หาได้จาก 
Rit = เงินปันผล + การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ 
   ราคาหลักทรัพย์ต้นงวด 
DRit   = ตัวแปรหุ่น เป็น 1 ถ้า Rit < 0 และเป็น 0 ถ้า Rit  ≥ 0 
      
 - ความระมัดระวังทางบัญชีตามตัวแบบ Beaver and  
 Ryan (2000) 

𝐵𝑇𝑀𝑖𝑡 =  + 𝑖 + 𝑡 + ∑ 𝑘𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡−𝑘

4

𝑘=0

+ 𝑒𝑖𝑡                       

เมื่อ 𝐵𝑇𝑀𝑖𝑡 = อัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมุลค่าตลาดของ
   บริษัท i ในปีท่ี t  

  = องค์ประกอบของ BTM อันเนื่องมาจากความ
   ล าเอียง ซึ่งเป็นค่าคงที่จากผลกระทบของการ
   เก็บข้อมุลแต่ละบริษัท 

 𝑖  = ค่าคงท่ีจากผลกระทบของการเก็บข้อมูลแต่ละปี 
 𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡−𝑘  = ผลตอบแทนหลักทรัพย์ของบริษัท i ในปีที่ t ถึง

   ปีท่ี k 
 k = ปีท่ีเก็บข้อมูลผลตอบแทนหลักทรัพย์ย้อนหลัง 
- ความระมัดระวังทางบัญชีตามตัวแบบ Givoly and  
 Hayn (2000) 
           = 

 จากแบบจ าลองของ Basu (1997) ความระมัดระวัง
ทางบัญชี คือ 𝛽3 และจากแบบจ าลองของ Beaver and Ryan 
(2000) ความระมัดระวังทางบัญชี คือ 𝑖  เมื่อได้ค่าความระมัดระวงั
ทางบัญชี จาก แบบจองของ Beaver and Ryan (2000) และ 
Givoly and Hayn (2000) แล้วคูณด้วย -1 เพื่อให้สะดวกต่อความ
เข้าใจว่า ค่าที่แสดงจ านวนสูง ๆ หมายถึง มีระดับของความ
ระมัดระวังสูง  
3.3.2 ตัวแปรตาม 

- ความสามารถในการท าก าไร (ROA) จะค านวณจากก าไรสุทธิ
ของบริษัทหารด้วยสินทรัพย์รวมของบริษัท  

- มูลค่าของกิจการ (Tobin’s Q) จะค านวณจากมูลค่าตลาดของ
หลักทรัพย์หักด้วยหนี้สิน การด้วยสินทรัพย์รวมของบริษัท 
3.3.3 ตัวแปรควบคุม 

- ขนาดของบริษัท (SIZE) วัดค่าจากสินทรัพย์รวม โดยใช้วิธี
Logarithm  

-  ภาระผูกพันทางการเงิน (LEV) ซึ่งค านวณจากผลรวมหนี้สิน
ระยะสั้นและระยะยาวหารด้วยสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี   

- อัตราส่วนมูลค่าตลาดของหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีของกิจการ
(MTB) ซึ่งค านวณจากมูลค่าตลาดของหุ้นหารด้วยมูลค่าตามบัญชี
ของกิจการ ณ ต้นปี 
3.4 แหล่งท่ีมาของข้อมูล 

- ฐ า น ข้ อ มู ล ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ อน ไ ล น์  ( SET Market 
Analysisand Reporting Tool หรือ SETSMART 
3.5 กรอบแนวคิด 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

 
4. วิธีการวิจัย 
4.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1.1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 391 ข้อมูล โดยวิเคราะห์และ
สรุปข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าต่ าสุด (Min), ค่าสูงสุด (Max) 
และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Std. Deviation) 
4.1.2 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติ Peason Correlation เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ของตัวแปรอิสระจากนั้นจึงวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
4.2 สมมติฐานการวิจัย 
 H1 : คุณลักษณะของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ในทางบวก
กับผลการด าเนินงานที่วัดด้วย ROA และ Tobin’s Q 
 H2 : ความระมัดระวังทางบัญชีมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผล
การด าเนินงานที่วัดด้วย ROA และ Tobin’s Q 
3.3 แบบจ าลองงานวิจัย  
 ROA = β0 + β1BSIZZEit + β2BDINDit + β3BEXPit + 
β4BGENit + β5BMEETit + β6BDUALit + β7CONit + Controlit + 
ɛit 
 Tobin’s Q = β0 + β1BSIZZEit + β2BDINDit + β3BEXPit + 
β4BGENit + β5BMEETit + β6BDUALit + β7CONit + Controlit + 
ɛit   
 

 

 

- (ก าไรสุทธิ – กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน) 
สินทรัพย์รวม 
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5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) 
 
 ลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา แสดงได้ดังนี ้
 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และ
ค่าสูงสุด ของข้อมูลตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
 

  Mean 
Std. 

Deviation 
Minimum Maximum 

ROA 0.03 0.12 -1.50 0.56 
Tobin’s Q 1.41 1.44 0.39 22.34 
BSIZE 10.06 2.47 6.00 22.00 
BEXP 0.22 0.14 0.00 0.67 
BMEET 7.50 3.28 3.00 29.00 
BDIND 0.45 0.57 3.00 9.00 
CON_BASU 89.02 2868.02 -19924.22 30152.84 
CON_BEAVER 0.82 2.18 -29.52 25.12 
CON_GIVOLY -1254.53 9183.60 -148117.05 25585.45 
MTB 2.57 16.13 0.01 318.84 
Leverage 1.92 10.28 0.02 163.92 
Size 34007.13 141274.47 156.81 2355483.87 

 จากตารางที่ 1 จะพบว่าความสามารถในการท าก าไร (ROA) มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.03 เท่า มูลค่าของกิจการ (Tobin’s Q) มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 1.41 เท่า ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 10.06 คน คณะกรรมการที่มีความรู้บัญชีการเงิน (BEXP) มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.22 เท่า การประชุมของคณะกรรมการ (BMEET) 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.50 ครั้ง จ านวนคณะกรรมการอิสระ (BDIND) มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.45 คน ความระมัดระวังทางบัญชีตามตัวแบบ 
(CON_BASU) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 89.02 เท่า ความระมัดระวังทาง
บัญชีตามตัวแบบ (CON_BEAVER) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.82 เท่า 
ความระมัดระวังทางบัญชีตามตัวแบบ  (CON_GIVOLY) มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ -1,254.53 เท่า อัตราส่วนมูลค่าตลาดของหุ้นต่อมูลค่าตาม
บัญชีของกิจการ (MTB) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.57 เท่า ภาระผูกพัน
ทางการเงิน (Leverage)  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.92 เท่า ขนาดกิจการ 
(SIZE) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 34,007.13 ล้านบาท 
 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ และ
ค่าสูงสุด ของการควบต าแหน่งประธานกรรการกับผู้บริหาร 
(BDUAL) และกรรการเพศหญิง (BGEN) 
 

 BDUAL Not_BDUAL BGEN Not_ BGEN 
Frequency 112 279 334 57 
Percent 28.6 71.4 85.4 14.6 

  จากตารางที่ 2 จะพบว่า บริษัทที่มีการควบต าแหน่ง
ระหว่างประธานกรรการกับผู้บริหาร จ านวน 112 บริษัท คิดเป็น
ร้อยละ 28.6 และมีคณะกรรมการเป็นเพศหญิง จ านวน 334 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.40 
 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2.1 การทดสอบเงื่อนไขในการใช้สถิติการถดถอยเชิงพหุ 
(Regression) 
 1. ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนมีค่าเท่ากับ 0 โดยวิธีการก าลัง
สองน้อยที่สุดจะมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0 เสมอ 
 2. การตรวจสอบความเป็นอิสระของตัวแปร แสดงในตารางที่ 3 
โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีค่าสูงสุด 
เท่ากับ 0.804 ทดสอบด้วยสถิติ Pearson Correlations ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร Leverage กับ ตัวแปร MTB ใน
ระดับสูง (ซึ่ งทั้ งคู่ เป็นตัวแปรควบคุม) เมื่อพิจารณาตามข้อ
ก าหนดการวัดระดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ตามเกณฑ์ดังนี้ 
(Hinkle D.E, 1998, p.118) [2] 
 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlations) 

 
 
 3. การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity  
กล่าวคือ ตัวแปรอิสระทั้งหมดจะต้องไม่มี ความสัมพันธ์กันเองโดยใช้
สถิติตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายๆ ตัว ด้วย
ค่าสถิติ Collinearity Statistics 2 ค่า คือ ค่า Tolerance และค่า 
Variance Inflation Factor (VIF) เมื่อตรวจสอบในตารางที่ 4 จะ
พบว่าทุกแบบจ าลองของความระมัดระวัง ไม่พบตัวแปรอิสระตัวใดที่
มีค่า Tolerance ต่ ากว่า 0.10 และค่า VIF เกินกว่า 10 ดังนั้น จึง
แสดงให้เห็นว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity หรือเกิดสหสัมพันธ์
กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ 
 4. การพิจารณาความคลาดเคลื่อน พิจารณาจากค่า Durbin – 
Watson ในตารางที่ 4 จะพบว่า ค่า Durbin – Watson ของทุก
แบบจ าลอง อยู่ระหว่าง 1.971-1.977 ซึ่งอยู่ ในช่วงระหว่าง 1.50 - 
2.50 แสดงว่าความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรมีความอิสระต่อกัน 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) [3] 
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการถดถอยเชิงพหุ (Regression)  
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ระหว่างตัว 
  แปรต้นท่ีสัมพันธ์กับตัวแปรตาม ROA  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ROA มีความสัมพันธ์ในทางบวก กับความ
ระมัดระวังทางบัญชีที่วัดตามแบบจ าลอง Basu และมีความสัมพันธ์
ในทางบวก (ลบ) กับ (การประชุมของคณะกรรมการ) , อัตราส่วน
มูลค่าตลาดของหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีของกิจการ, (ภาระผูกพันทาง

การเงิน) และขนาดของกิจการ ที่เป็นตัวแปรร่วมกับความระมัดระวัง
ทางบัญชีที่วัดตามแบบจ าลอง Basu แบบจ าลอง Bever and Ryan 
และแบบจ าลอง Givoly and Hayn ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณู ระหว่างตัว 
  แปรต้นท่ีสมัพันธ์กับตัวแปรตาม Tobin’s Q 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า Tobin’s Q มีความสมัพันธ์ทางบวก กับ
ความระมัดระวังที่วัดตามแบบจ าลอง Bever and Ryan และมี
ความสัมพันธ์ในทางบวก (ลบ) กบั อัตราส่วนมูลค่าตลาดของหุ้นตอ่
มูลค่าตามบญัชีของกิจการ และ (ภาระผูกพันทางการเงิน) ที่เป็นตัว
แปรร่วมกับความระมัดระวังทางบัญชีท่ีวัดตามแบบจ าลอง Basu 
แบบจ าลอง Bever and Ryan และแบบจ าลอง Givoly and Hayn 
ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
 
 

 
5. อภิปรายผล 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความระมัดระวังทางบัญชีและคุณลักษณะ
ของคณะกรรมการกับผลการด าเนินงานของบริษัท ผลการทดสอบ
พบว่า ความระมัดระวังทางบัญชีตามแบบจ าลองของ Basu มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลการด าเนินงานที่วัดค่าด้วยอัตราส่วน
ผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) (ตารางที่ 4) และความระมัดระวัง
ทางบัญชีตามแบบจ าลองของ Beaver and Ryan มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับผลการด าเนินงานที่วัดค่าด้วย Tobin’s Q (ตารางที่ 5)
หมายความว่ากิจการที่มีความระมัดระวังสูงจะมีผลการด าเนินงานท่ี
ดีขึ้นด้วย เนื่องจากหลักความระมัดระวังทางบัญชีเป็นกลไกเช่ือม
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ความสัมพันธ์ของการก ากับดูแลกิจการกับผลการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ren Y. (2014) [4] ใน
ตลาดหลักทรัพย์ Shanghai and Shenzhen ระหว่างปี 2550 ถึงปี 
2553 พบว่า การก ากับดูแลกิจการส่งผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ในขณะที่การก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพก็จะท าให้มี
ความระมัดระวังที่ดีด้วย และกิจการที่มีความระมัดระวังมาก ก็จะท า
ให้ผลการด าเนินงานดีได้ในท่ีสุด 
 น อก จ า ก นั้ น ยั ง พบ ว่ า จ า น วนค รั้ ง ใ น กา รป ระ ชุ มของ
คณะกรรมการ (BMEET) ที่ ใ ช้เป็นตัวแปรอิสระร่วมกับความ
ระมัดระวังทางบัญชีตามแบบจ าลองของ Basu แบบจ าลองของ 
Bever and Ryan แ ล ะ แ บ บจ า ลอ ง ของ  Givory and Hayn มี
ความสัมพันธ์ในทางลบกับกับผลการด าเนินงานที่วัดค่าด้วย
อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) (ตารางที่ 4) หมายความ
ว่ากิจการที่มีจ านวนครั้งในการประชุมมากจะมีผลตอบแทนของ
สินทรัพย์ต่ า ซึ่งอาจเกิดจากเหตุที่ต้องมีการประชุมคณะกรรมการ
บ่อยครั้งเนื่องจากผลประกอบการไม่ดี จ าเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจ
ร่วมกันของคณะกรรมการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Vafeas, 
N. (1999) [5] พบว่าจ านวนครั้งการประชุมที่เพิ่มมากขึ้นอาจเป็น
สัญญาณเตือนว่าผลการด า เนินงานของบริษัทลดลง ดั งนั้น
คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทควรมีการประชุมเพื่อ
แก้ไขปัญหาให้มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในปีถัดไป หรือการประชุม
คณะกรรมการบริษัทอาจเกิดจากกิจกรรมที่น่าสงสัยหรอืผิดกฎหมาย
ของผู้บริหาร (Chen G., Firth M., Gao D.N., & Rui O.M., 2006 
[6]; Shen & Zhang, 2002) [7] และการจัดการก าไร (Cho S. & 
Rui O.M., 2009 [8]; Ebrahim A., 2007 [9]; Jackling B. & Johl 
S., 2009) [10] 
 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยไม่พบว่าคุณลักษณของคณะกรรมการต่อไปนี้ 
คือ ขนาดของคณะกรรมการ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการที่มีความรู้บัญชีการเงิน และการควบรวมต าแหน่งของ
ประธานกรรมการ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 กับผลการด าเนินงาน ซึ่งอาจเนื่องจากคุณลักษณะเหล่านี้จะท า
ให้เกิดผลดีต่อความโปร่งใสในการรายงานทางการเงินแต่อาจมิได้
สะท้อนถึงผลการด าเนินท่ีดีขึ้นในระยะเวลาเพียง 1 ปี สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และอนุวัฒน์ ภักดี (2561) 
[11] ที่ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะของคณะกรรมการ ความระมัดระวัง
ทางบัญชี และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนอกจากนี้ผู้วิจัยยังไม่พบว่า 
คณะกรรมการเพศหญิงจะมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานซึ่งไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Müller (2014)[12] และ Duc and 
Thuy (2013)[13]  ที่พบว่าสัดส่วนคณะกรรมการเพศหญิง (BGEN) 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงาน 
 การศึกษาครั้งนี้ยังพบความสัมพันธ์ของตัวแปรควบคุมต่อไปนี้ 
อัตราส่วนมูลค่าตลาดของหุ้นต่อมูลคา่ตามบัญชีของกิจการ (MTB) ที่
ใช้เป็นตัวแปรควบคุม ความระมัดระวังทางบัญชีตามแบบจ าลองของ 
Basu แบบจ าลองของ Bever and Ryan และแบบจ าลองของ 
Givory and Hayn มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลการด าเนินงาน
ที่วัดค่าด้วยอัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) (ตารางที่ 4) 

และผลการด า เนินงานที่ วัดค่าด้ วย Tobin’s Q (ตารางที่  5) 
หมายความว่าเมื่ออัตราส่วนมูลค่าตลาดของหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชี
ของกิจการสูงขึ้นส่งผลให้ผลการด าเนินงานของกิจการดีขึ้นด้วย ซึ่ง
เกิดจากเมื่อหลักทรัพย์มีราคาสูง จะท าให้กิจการมีก าไรจากการขาย
หลักทรัพย์ (capital gain) ในอนาคต  สอดคล้องกับ วิจิตรา จ าลอง
ราษฎร์ (2561) [14] ซึ่งกล่าวว่า ศักยภาพการเติบโตของราคาหุ้น
เป็นการเติบโตของกิจการในสายตาของนักลงทุน วัดด้วยอัตราส่วน
ราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี โดยความสัมพันธ์ของอัตราส่วนราคา
ตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีและผลการด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 ภาระผูกพันทางการเงิน (Leverage) ที่ใช้เป็นตัวแปรควบคุม
ความระมัดระวังทางบัญชีตามแบบจ าลองของ Basu แบบจ าลอง
ของ Bever and Ryan และแบบจ าลองของ Givory and Hayn มี
ความสัมพันธ์ในทางลบกับผลการด าเนินงานที่วัดค่าด้วยอัตราส่วน
ผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) (ตารางที่ 4) และผลการด าเนินงาน
ที่วัดค่าด้วย Tobin’s Q (ตารางที่ 5) หมายความว่า เมื่อภาระผูกพัน
ทางการเงินสูงส่งผลให้ผลการด าเนินงานของกิจการลดลง เนื่องจาก
กิจการที่มีภาระหนี้สินต้องจ่ายช าระต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย) 
ท าให้ cost of capital เพิ่มขึ้น และก าไรของกิจการลดลง สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Collins D. and Huang H. (2011) [15] พบว่า 
บริษัทในสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี  2532 – 2545 มี Costs of 
equity capital สูงขึ้นเมื่อก่อหนี้ เพิ่มขึ้น ในท านองเดียวกับผล
การศึกษาของ Anderson R. C., Mansi, and Reeb (2004) [16] 
และ Chen, D. (2012) [17 ] พบว่า the cost of debt of S&P 
firms สูงขึ้นเมื่อก่อหน้ีเพิ่มขึ้น 
 ขนาดของกิจการ (Size) ที่ใช้เป็นตัวแปรควบคุมความระมัดระวัง
ทางบัญชีตามแบบจ าลองของ Basu แบบจ าลองของ Bever and 
Ryan และแบบจ าลองของ Givory and Hayn มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับผลการด าเนินงานที่วัดค่าด้วยอัตราส่วนผลตอบแทนของ
สินทรัพย์ (ROA) (ตารางที่ 4)  หมายความว่า เมื่อขนาดของกิจการ
ใหญ่ขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากการ
มีความสามารถในการแข่งขัน ส่วนแบ่งทางการตลาดและอ านาจใน
การต่อรองของกิจการที่สูงข้ึน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิจิตรา 
จ าลองราษฎร์ (2561) [3]  ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของการ
ก ากับดูแลกิจการความเสี่ยงในการล้มละลาย และผลการด าเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ก าหนดให้ขนาด วัดด้วยลอการิทึมของสินทรัพย์ เป็นตัวแปรควบคุม 
พบว่าความสัมพันธ์ของขนาดของกิจการ และ ผลการด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
6. บทสรุป 
 ผลจากการวิ เคราะห์ข้อมูล ในภาพรวม มีตั วแปรอิสระ
ประกอบด้วย 2 ส่วน ตัวแปรตามที่ใช้วัดผลการด าเนินงาน 2 ตัวแปร 
และตัวแปรควบคุม 3 ตัวแปร สรุปดังนี้ ตัวแปรอิสระส่วนแรก คือ 
คุณลักษณะของคณะกรรมการ มีจ านวน 6 คุณลักษณะ คือ ขนาด
ของคณะกรรมการ (BSIZE) คณะกรรมการที่มีความรู้บัญชีการเงิน 
(BEXP) กา ร ปร ะ ชุมขอ งคณ ะกร ร มกา ร  ( BMEET) จ า นวน
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คณะกรรมการอิสระ (BDIND) การควบต าแหน่งประธานกรรการกับ
ผู้บริหาร (BDUAL) และ กรรการเพศหญิง (BGEN) 
 ตัวแปรอิสระส่วนท่ีสอง คือ ความระมัดระวังทางบัญชี วัดจาก 3 
ตัวแบบ ได้แก่ ความระมัดระวังทางบัญชีตามแบบจ าลองของ Basu 
(1997) ความระมัดระวังทางบัญชีตามแบบจ าลองของ Beaver and 
Ryan (2000) และความระมัดระวังตามแบบจ าลองของ Givoly 
and Hayn (2000) 
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ 
(Return on Asset: ROA) และมูลค่าของบริษัทท่ีวัดโดยแบบจ าลอง 
Tobin’s Q 
 ตัวแปรควบคุม ประกอบด้วย อัตราส่วนมูลค่าตลาดของหุ้นต่อ
มูลค่าตามบัญชีของกิจการ (Market to Book Ratio: MTB) ภาระ
ผูกพันทางการเงิน (Leverage Ratio) ที่วัดด้วยอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของเจ้าของ และขนาดกิจการ (Size) ที่วัดด้วยสินทรัพย์รวมของ
กิจการ 
 
 โดยแสดงผลสรุปแยกตามตัวแปรตาม และ วิธีการวัดความ
ระมัดระวังทางบัญชี ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 6  แสดงคุณลักษณะของคณะกรรมการและความ 
 ระมัดระวังทางบัญชีที่สัมพันธ์ () และไม่สัมพันธ์ () 
 กับผลการด าเนินงานท่ีวัดด้วยวัดโดยแบบจ าลอง ROA 
 

ตัวแปรอิสระ
และ 

ความระมัดระวังทางบญัช ี

ตัวแปรควบคุม CON_BASU CON_BEAVER CON_GIVOLY 
BSIZE   

BEXP   

BMEET   

BDUAL   

BDIND   

Conservatism   

MTB   

Leverage   

Size   

จากตารางที่ 6 สรุปได้ว่าหลักความระมัดระวังทางบัญชีที่วัด
ด้วยแบบจ าลองของ Basu การประชุมคณะกรรมการ อัตราส่วน
มูลค่าตลาดของหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีของกิจการ ภาระผูกพันทาง
การเงิน และขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานท่ี
วัดด้วยอัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 7  แสดงคุณลักษณะของคณะกรรมการและความ 
 ระมัดระวังทางบัญชีท่ีสัมพันธ์ () และไม่ 
 สัมพันธ์ () กับมูลค่าของบริษัทท่ีวัดโดย 
 แบบจ าลอง Tobin’s Q 
 

ตัวแปรอิสระ
และ 

ความระมัดระวังทางบญัช ี

ตัวแปรควบคุม CON_BASU CON_BEAVER CON_GIVOLY 
BSIZE   

BEXP   

BMEET   

BDUAL   

BDIND   

Conservatism   

MTB   

Leverage   

Size   

 
จากตารางที่ 7 สรุปได้ว่าหลักความระมัดระวังทางบัญชีที่วัด

ด้วยแบบจ าลองของ Beaver and Ryan อัตราส่วนมูลค่าตลาดของ
หุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีของกิจการ และภาระผูกพันทางการเงิน มี
ความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานท่ีวัดด้วยแบบจ าลอง Tobin’s Q 

ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าความถี่ในการประชุมของ
คณะกรรมการ และหลักความระมัดระวังทางบัญชีนั้นช่วยให้ผลการ
ด าเนินงานของกิจการดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานก ากับดูแลที่
สามารถใช้พิสูจน์ถึงข้อก าหนดของนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้ 

 
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการท าวิจัย: ความระมัดระวังทางบัญชี 
นอกจากจะท าให้กิจการแสดงผลการด าเนินงานที่ปราศจากความเสี่ยง 
แล้วยังมีส่วนช่วยให้ผลประกอบการของกิจการดีขึ้น หน่วยงานก ากับ
ดูแลจึงควรส่งเสริมให้บริษัทได้จัดท าบัญชีโดยตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป: การศึกษาครั้งนี้เป็น
การเก็บข้อมูลย้อนหลัง 4 ปีเพื่อใช้ในการค านวณหาความระมัดระวัง
ทางบัญชีของปี 2561 ซึ่งการศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาข้อมูลของ
ปีอ่ืน ๆ เปรียบเทียบ หรือพิจารณาแนวโน้มของกิจการ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการกํากับดูแลกิจการและการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดต่อผลการดําเนินงาน 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉพาะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีได้รับผลการ
ประเมินการกํากับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตั้งแต่ระดับ “ด”ี ขึ้นไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2561 ไม่รวม
บริษัทกลุ่มธุรกิจการเงิน คิดเป็นทั้งสิ้น 494 บริษัท และได้ทําการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน โดยจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson’s 
Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดมี
ความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงาน แต่การกํากับดูแลกิจการไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของบริษัท 
ค าส าคัญ: การกํากับดูแลกิจการ, การเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุด, ผลการดําเนินงาน 
 

Abstract 
The objective of this research is to study the effect of corporate governance and the change of top 

management on the performance of the company. By collecting information of companies listed on the Stock 
Exchange of Thailand Only companies on the Stock Exchange of Thailand that received corporate governance 
assessment from Thai Institute of Directors Association (IOD) from the "good" level up. From 2017-2018 and have 
analyzed the relationship between variables The statistics used for data analysis were descriptive statistics analysis. And 
inferential statistics analysis It will use Pearson's Correlation Coefficient and multiple regression. The results of the study 
revealed that the change of the chief executive has a relationship with the performance. But corporate governance has 
no relationship with the company's business performance. 
Keywords : Governance, Changing top management, Performance 

 
1. บทน า 
 การกํากับดูแลกิจการเป็นกลไกมาตรการที่ใช้กํากับการตัดสินใจ
ของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การกํากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่จัดตั้งขึ้นให้มีโครงสร้าง
และกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพ ความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่น นําไปสู่ความ
เจริญเติบโต โดยจะต้องคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้แก่ บริษัทร่วม 
บริษัทคู่ค้า บุคลากร ลูกค้า เจ้าหนี้ หรือนักลงทุนเป็นต้นเนื่องด้วย
เป็นบริษัทที่ระดมทุนจากประชาชนเพื่อนํามาใช้เป็นแหล่งเงินลงทุน
ในการดําเนินงาน จึงมีผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของร่วมกันหลายคน แต่ผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นเจ้าของไม่สามารถเข้ามาบริหารกิจการด้วยตนเอง จึงได้มี
การแต่งตั้งกรรมการเพื่อให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้บริหารกิจการแทน เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นเช่ือมั่นและมั่นใจว่ากิจการได้มีดําเนินธุรกิจไปเพื่อประโยชน์

ระยะยาวของผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน และนํามาซึ่งการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน 
 ดังนั้นการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
จะแสดงให้ เห็นถึงความโปร่งใสในการดําเนินงาน ช่วยเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้บริษัท 
ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน 
ส่งผลให้มูลค่าหุ้นเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นหากมีการกํากับดูแลที่ดีย่อมส่งผล
ต่อการดําเนินงานที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลายงานวิจัยที่พบว่าการ
กํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลดําเนินงาน
ของบริษัท (Beiner, Drobetz,Schmid, & Zimmermann, 2004) 
[1] ; (Black, Jang, & Woochan, 2006) [2] 
 การดําเนินธุรกิจในทุกๆกิจการจะต้องมี 1 บุคคลที่ทําหน้าที่หลัก
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ในทางธุรกิจ 
ผู้บริหารระดับสู ง (Chief Executive Officers) คือผู้นํ าในการ
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ทํางานต่างๆของบริษัท ซึ่งผู้บริหารนั้นจะคอยทําหน้าที่กํากับดูแล
การทํางานโดยรวมของกิจการให้ดําเนินงานให้แล้วเสร็จ รวมถึงใน
ด้านการวางแผน การกําหนดวาระการดําเนินการ และต้องมีทักษะ
พิเศษของภาวะผู้นําที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ ในด้านการ
มอบหมายงาน โดยถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญอย่างมากต่อการ
ดําเนินงานบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจและกําหนดกลยุทธ์ นโยบาย
ต่างๆ ส่งผลให้เกิดงานวิจัยมากมายที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดและผลการดําเนินงาน เช่น งานวิจัยของ 
Dimopoulos and Wagner (2016 )  [3] ศึ กษ าว่ าการ เป ลี่ ย น
ผู้บริหารสูงสุดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการที่ดีหรือไม่ การ
แก้ปัญหาแบบนี้จะส่งผลให้ผลการดําเนินกิจการดีขึ้นจริงหรือไม่ 
และการที่บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการดีจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
และประสิทธิภาพในการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดหรือไม่ 
 ดังนั้นหากมีเหตุการณ์จําเป็นที่ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งฝ่ายจัดการมี
ความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อคณะกรรมการ ดังนั้นแล้วหากฝ่าย
จัดการบริหารงานแล้วเกิดปัญหา ย่อมเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ขึ้นมาแทนที่
คนเก่า โดยหวังให้ผลการดําเนินงานของบริษัทจะดีขึ้น (Huson, 
Malatesta, & Parrino,2004) [4] 
 เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยการกํากับดูแลกิจการกับการเปลี่ยน
ผู้บริหารสูงสุด Yermack (1996) [5] พบว่าโอกาสของการเปลี่ยน
ผู้บริหารสูงสุดซึ่งเป็นผลจากการดําเนินงานที่แย่ จะลดลงเมื่อ 
คณะกรรมการผู้บริหารมีขนาดใหญ่ ส่วนงานวิจัยของ Weisbach 
(1988) [6] พบว่าบริษัทที่มีสัดส่วนของคณะกรรมการจากภายนอก
มากกว่า จากภายในจะมีอัตราการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดในระดับสูงกว่า 
และงานวิจัยของ Rachpradit, Tang, and Ba Khang (2012) [7] พบว่า
โครงสร้างของคณะกรรมการมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดและผลการดําเนินงานของบริษัท โดยความ
น่าจะเป็นของการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดจะต่ําเมื่อคณะกรรมการมี
ขนาดใหญ่ จึงทําให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับผลการกํากับดูแลและ
การเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดต่อผลการดําเนินงานของบริษัท 
1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการกํากับดูแลกิจการและการเปลี่ยน
ผู้บริหารสูงสุดต่อผลการดําเนินงาน 
1.2 สมมติฐานการวิจัย  
 H1 : การกํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงาน 
 H2 : การเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดมีความสัมพันธ์กับผลการ
ดําเนินงาน 
 

2. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) 
 ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) มาจากแนวคิดของ Jensen 
and Meckling (1976) [8] ว่าทุกคนย่อมมีแรงจูงใจในการทําทุก
วิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตัวโดยผู้บริหารจะพยายามสร้าง
มูลค่าแก่กิจการให้ได้มากที่สุด ซึ่งผู้บริหารจะทําก็ต่อเมื่อ จะได้รับ
ประโยชน์กลับมาถึงตนเองในเวลาเดียวกันจากสิ่งนั้น ซึ่งปัญหา

เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าผู้บริหารและเจ้าของเป็นคนคนเดียวกัน แต่
เนื่องจากบริษัทมีการดําเนินงานอย่างซับซ้อน จึงทําให้บ่อยครั้งที่
เจ้าของไม่สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้บริหารต้อง
อาศัยความสามารถของผู้อื่นในด้านนั้นๆเข้ามาช่วยในการบริหาร
กิจการแทน และหากผู้บริหารหรือตัวแทนบริหารกิจการได้
สอดคล้องกับการสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่เจ้าของหรือผู้ถือหุ้น
แล้ว แสดงว่าการบริหารงานนั้นย่อมมีประสิทธิภาพในทางตรงกัน
ข้าม หากไม่สร้างผลประโยชน์หรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ก็จะนําไปสู่ปัญหาตัวแทน คือ ผู้บริหารได้รับความเช่ือใจจากเจ้าของ
ในการตัดสินใจ และไม่มีการตรวจสอบจากบุคคลอื่น อาจทําให้เกิด
ปัญหาหรือข้อขัดแย้งของการบริหารงานที่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการโดยส่วนรวม  
2.2 ทฤษฏีผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ (stewardship theory)  
 ทฤษฏีผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ (stewardship theory) แนวคิด
ของ Donaldson  and  Davis  (1997) [9] กล่าวว่า ผู้บริหารซึ่ง
เป็นตัวแทนของบริษัทน้ันจะมีพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้บริหารหรือผู้พิทักษ์นั้นก็คือ steward ซึ่งจะมี
เป้าหมายตามผลประโยชน์ขององค์การของตน การกระท านี้จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้บริหาร
เลือกที่จะบริการให้บรรลุเป้าหมายองค์กรมากกว่าท าเพื่อประโยชน์
ส่วนตน ดังนั้นทฤษฎีการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ถือว่าเป็นความ
ผันแปรของประสิทธิภาพที่ เกิดขึ้นจากการที่สถานการณ์ เชิง
โครงสร้างที่ผู้บริหารนั้นบริการและอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการอย่ างมีประสิทธิภ าพให้กับผู้ ถือหุ้ น  และท าให้ มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษัทน้ันเพิ่มสูงขึ้น 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เอกภาพ เอกวิกรัย (2562) [10] ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลของการ
ก ากับดูแลกิจการและการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดต่อผลการด าเนินงาน
ของบริษัท  
 ผลการวิจัยพบว่าในการวิเคราะห์การก ากับดูแลกิจการมี 3 ตัว
แปร ท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงาน ได้แก่ การก ากับ
ดูแลกิจการ, ขนาดของคณะกรรมการบริษัท และขนาดของบริษัทมี
ความสัมพันธ์ต่อต่อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนหุ้นใน
ทิศทางเดียวกัน ในขณะที่อีก 4 ตัวแปร ให้ผลในทางตรงกันข้ามกับ
ผลการด าเนินงาน ได้แก่ ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัท, สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการ, จ านวน
ครั้งของการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดแบบไม่ปกติ และโครงสร้างเงินทุน
ของบริษัทมีความสัมพันธ์ต่ออัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในทิศทาง
ตรงกันข้าม 
 วรัญญา มโนสุนทร และ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2559) [11] ได้
ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการ
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บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทท่ี
เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก  
 ผลการวิจัยพบว่าในการวิเคราะห์การก ากับดูแลกิจการมี  5 ตัว
แปร ท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงาน ได้แก่ สัดส่วน
กรรมการอิ สระในคณ ะกรรมการบริษั ท , คุ ณ ลั กษณ ะของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ , ขนาดบริษัท, 
สัดส่วนผู้มีประสบการณ์/ความสามารถในธุรกิจของคณะกรรมการ
บริษัท และสัดส่วนผู้มีความเช่ียวชาญทางด้านบัญชี/การเงินของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในขณะที่อีก 2 ตัวแปร ให้ผลในทาง
ตรงกันข้าม ได้แก่ การควบต าแหน่งของผู้บริหาร และอัตราการเข้า
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ยุวดี  เครือรั ฐติ กาล (2556) [12] ได้ท าการศึ กษาเกี่ ยวกั บ 
ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการก ากับดแูลกิจการกับตัวช้ีวัดความสามารถ
ในการท าก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
 ผลการวิจัยพบว่าในการวิเคราะห์การก ากับดูแลกิจการมีเพียง 1 
ตัวแปร ท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม ได้แก่ อายุของบริษัท ในขณะที่อีก 2 ตัวแปร ให้ผลในทาง
ตรงกันข้าม ได้แก่ จ านวนครั้งการประชุมคณะกรรรมการบริษัท 
ความเสี่ยงทางการเงิน และขนาดของบริษัท อีกทั้งพบว่าในการ
วิเคราะห์การก ากับดูแลกิจการมีเพียง 3 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์
เชิงบวกอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ, 
ขนาดของบริษัท และอายุของบริษัท 
 ชไมพร รัตนเจริญชัย ปาริชาติราชประดิษฐ์ และสัมพันธ์ เนต
ยานันท์ (2560) [13] ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากการก ากับ
ดูแลกิจการและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อมูลค่า
กิจการ  
 ผลการวิจัยพบว่าในการวิเคราะห์การก ากับดูแลกิจการมี 3 ตัว
แปร ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ 
ขนาดของธุรกิจ, สัดส่วนของกรรมการอิสระ และคณะกรรมการด้าน
การก ากับดูแลกิจการเป็นกรรมการชุดย่อย ในขณะที่อีก 2 ตัวแปร 
ให้ผลในทิศทางตรงกันข้ามกับระดับการเปิดเผยข้อมู ล ได้แก่ 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย 
 สุรางค์ เห็นสว่าง (2560) [14]  ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลกระทบ
จากระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการและโครงสร้างผู้ถือหุ้นต่อ
ผลตอบแทนส่วนเกินและผลประกอบการเชิงการเงิน  
 ผลการวิจัยพบว่า ในการวิเคราะห์การก ากับดูแลกิจการมี 6 ตัว
แปร ท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น ได้แก่ คะแนนการก ากับดูแลกิจการ, สิทธิของผู้ถือหุ้น , การ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 
 จิตอุษ า ขั นทอง กั ลยกิ ตติ์  กี รติ อั งกู ร  (2560)  [15 ]  ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การก ากับดูแลกิจการและผลการด าเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ผลการวิจัยพบว่า ในการวิเคราะห์การกํากับดูแลกิจการมี 2 ตัว
แปร ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดําเนินงาน ได้แก่ สัดส่วน
การถือหุ้นแบบสถาบันสัดส่วนการถือหุ้นแบบครอบครัว และความ
ล่าช้าที่ เหมาะสมของผลตอบแทนสินทรัพย์รวมความล่าช้าที่
เหมาะสมของสัดส่วนกรรมการสตรีในคณะกรรมการบริหาร ในขณะ
ที่อีก 1 ตัวแปร ให้ผลในทิศทางตรงกันข้ามกับผลการดําเนินงาน คือ 
สัดส่วนกรรมการสตรีในคณะกรรมการบริหาร 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษาผลของการกํากับดูแลกิจการและการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุด
ต่อผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เฉพาะบริษัทที่ได้รับผลการประเมินการกํากับดูแล
กิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตั้งแต่
ระดับ “ด”ี ขึ้นไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2561  
 
4. ระเบียบวิธีการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉพาะบริษัทท่ีได้รับผลการประเมินการ
กํากับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ตั้งแต่ระดับ “ดี” ขึ้นไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2561 ไม่รวม
บริษัทกลุ่มธุรกิจการเงิน คิดเป็นท้ังสิ้น 494 บริษัท 
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยจะเป็นการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากงบ
การเงินของบริษัทที่จดทะเบียน แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) สําหรับข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้
หาผลการดําเนินงานทางบัญชี และผลการดําเนินงานทางตลาด 
(ROE และ Tobin’s Q) เว็บไซต์ของบริษัท , เว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
4.3.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
 วิธีที่ใช้ในการสรุปข้อมูลที่ไม่สามารถนําไปใช้อ้างอิงเป็นการ
พรรณนาหรือแจกแจงข้อมูลตามที่ได้รวบรวม เช่น การแจกแจง
ความถี่ , ค่ า เฉลี่ ย  (Mean), ค่ าต่ํ า สุ ด  (Minimum), ค่ าสู งสุ ด 
(Maximum) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เป็นต้น 
4.3.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
 เป็นการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการ
และการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดต่อผลการดําเนินงาน โดยในงานวิจัย
ฉบับนี้จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
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Correlation Coefficient) และใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression)  
 
4.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

4.5 ตัวแปรและการวัดค่า 
 
 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาผลของการกํากับดูแลกิจการและการ
เปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดต่อผลการดําเนินงานของบริษัท ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งเขียนในรูปแบบจําลองได้ดังนี้ 

 PERFROM = β0 + β1CGR + β2BS + β3IND + β4DUAL 
+ β5ACFIN + β6CTNR + β7FS + β8DE + ɛit 
โดย  
 PERFROM แทน ผลการดําเนินงานของบริษัททางบัญชีและ
การตลาด คือ ROE และ Tobin’s Q 
 CGR  แทน คะแนนการกํากับดูแล 
 BS  แทน ขนาดของคณะกรรมการบริษัท 
 IND  แทน สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการ 
 DUAL แทน การควบรวมตําแหน่งของประธานกรรมการและ
ผู้บริหารสูงสุด 
 ACFIN แทน สัดส่วนคณะกรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์/
ความสามารถในธุรกิจ 
 CTNR แทน การเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดแบบไม่ปกติ 
 FS   แทน ขนาดของบริษัท 
 DE  แทน โครงสร้างเงินทุนของบริษัท 
 ɛit  แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 
 
5. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกํากับดูแลกิจการและการ
เปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดต่อผลการดําเนินงานของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561 
จํานวน 494 บริษัทโดยการนําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมคํานวณสําเร็จรูป และ
นําเสนอในรูปแบบเชิงสถิติ ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

5.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statistics ) 
ตารางที ่1 การแจกแจงตัวแปรตามโดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
 
 Mean Minimum Maximum Std. Deviation 

CGR 3.93 3 5 0.76 
BS 9.89 5 21 2.40 
IND 0.42 0.20 0.83 0.10 
ACFIN 0.42 0.00 1.00 0.17 
DE 1.17 0.01 40.58 1.87 
FSize 8.57 4.98 14.67 1.64 
ROE 6.26 -283.69 81.27 22.48 
Tobin’s Q 1.67 0.00 27.01 1.49 

 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนการกํากับดูแล (CGR) มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 คะแนน ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (BS) มีค่าเฉลี่ย
จํานวน 9.89 คน สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ(IND) มีค่าเฉลี่ย 0.42 
เท่า สัดส่วนผู้มีความเช่ียวชาญทางด้านบัญชี/การเงินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ACFIN) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.42 เท่า โครงสร้างเงินทุนของ
บริษัท (DE) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.17% ขนาด (FSIZE) มีจํานวนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.57 คน อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 6.2592% มูลค่าของกิจการ (Tobin's Q) มีค่าเฉลี่ย (Mean) 
เท่ากับ 1.67%  
ตารงท่ี 2 การควบรวบตําแหน่งระหว่างประธานคณะกรรมการและ
ผู้บริหารสูงสุด 
 

 ตําแหน่งประธานกรรมการกับ
ผู้บริหารสูงสุด 

การเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุด 

บุคคลเดียวกัน ไม่ใช่บุคคล
เดียวกัน 

ไม่เปลี่ยน/
เปลี่ยนปกต ิ

เปลี่ยน 

จํานวน 
(ตัวอยา่ง) 

152 836 856 132 

เปอร์เซ็นต์ 15.4 84.6 86.64 13.36 

  
 บริษัทไม่มีการควบรวบตําแหน่งระหว่างประธานคณะกรรมการ
และผู้บริหารสูงสุด คิดเป็น 84.6% และมีการควบรวบตําแหน่ง
ระหว่างประธานคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเพียง15.4% 
รวมถึงบริษัทมีการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุด คิดเป็น 13.36% และไม่มี
การเปลี่ยน/เปลี่ยนปกติของผู้บริหารสูงสุดเพียง 86.64% 

5.2 ผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 

5.2.1 การทดสอบเงื่อนไขในการใช้สถิติ  (Multiple 
Regression)  
 ใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ของการกํากับดูแลกิจการและการเปลี่ยนผู้บริหาร

ตัวแปรต้น  
(Independent Variable) 

-การกํากับดูแลกิจการ : 
• คะแนนการกํากับดูแล  
• ขนาดของคณะกรรมการบริษัท  
• สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ  
• การควบรวมตําแหน่งของ 
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุด  
• สัดส่วนผู้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางด้านบัญชี/การเงินของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
-การเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุด : 
• การเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดแบบไม่ปกติ 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 
 (Dependent Variable) 
- ผลการดําเนินงาน 
  ของบริษัท  
 
 
 
 

ตัวแปรควบคุม 
 (Control Variable)  

- ขนาดของบริษัท  
- โครงสร้างเงินทุนของบริษัท  
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
405ภาคบรรยาย



 

 

 

สูงสุดต่อผลการดําเนินงาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณเชิงเส้นตรง โดยที่เทคนิควิธีการนี้มีเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
 1. ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนมีค่าเท่ากับ 0 โดยวิธีการกําลัง
สองน้อยที่สุดจะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 เสมอ  
 2. การตรวจสอบความเป็นอิสระของตัวแปร โดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าระหว่าง 0.000 - 0.485  โดยค่าของ
ตัวแปรอิสระที่สัมพันธ์กันสูงสุดมีอยู่ในระดับปานกลาง (Hinkel 
D.E., 1998) [16] จึงแสดงให้เห็นว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสําคัญ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรต้น 

 
 3. การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ตัวแปรต้นทั้งหมด
จะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเอง โดยใช้สถิติตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตั วแปรอิสระหลายๆ ตั ว ด้ วยค่ าสถิติ  Collinearity 
Statistics ผลที่ ได้ มี  2 ค่ า คือ  ค่ า Tolerance ของ ROE และ 
Tobin’s Q อยู่ระหว่าง 0.607 - 0.984  ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.10 และ
ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของ ROE และ Tobin’s Q 
อยู่ระหว่าง 1.016 - 1.646  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 ดังนั้น จึงแสดงให้
เห็นว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity หรือเกิดสหสัมพันธ์กันเอง
ระหว่างตัวแปรอิสระ ดังตารางที่  4 
 
ตารางที่ 4 ค่าสถิติ Tolerance และ VIF 
 

 
 

 4. การพิจารณาความคลาดเคลื่อน จากค่า Durbin-Watson 
ส่วนของ ROE มีค่า 2.085 และ Tobin’s Q  มีค่า 1.910 ซึ่งทั้ง 2 
ค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.50 – 2.50 แสดงว่าความคลาดเคลื่อน
ระหว่างตัวแปรมีความอิสระต่อกัน (กัลยา วานิชยบัญชา,  2550) [17]  ดัง
ตารางที่ 5 
 
5.2.2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแล
กิจการและการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดต่อผลการด าเนินงาน
ของบริษัท 
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการและการ
เปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดต่อผลการดําเนินงานของบริษัท 
การวิ เคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ของ
แบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการและการเปลี่ยน
ผู้บริหารสูงสุดต่อผลการดําเนินงานของบริษัท ด้วยวิธี Enter    ดัง
ตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 5 แสดงการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 
 

Variables 
ROE Tobin’s Q 

B t-statistic Sig. B  t-statistic Sig. 

(Constant) -10.939 -1.077 0.282 2.972 3.494 0.001 

CGR -2.998 -1.754 0.080 -0.116 -0.811 0.418 

BS -0.840 -1.400 0.162 -0.055 -1.090 0.277 

IND -8.181 -0.637 0.525 0.501 0.466 0.642 

DUAL -0.601 -0.179 0.858 -0.416 -1.477 0.141 

ACFIN -9.821 -1.435 0.152 -0.072 -0.125 0.901 

CTNR 12.070 3.424 0.001 0.283 0.959 0.338 

DE -5.157 -11.111 0.000 -0.030 -0.783 0.434 

FSIZE 4.833 5.269 0.000 -0.041 -0.539 0.590 

 
R Square = 0.306, Adjusted 
R Square = 0.291, Durbin-

Watson = 2.085 

R Square = 0.023, 
Adjusted R Square = 0.002, 

Durbin-Watson = 1.910 
 
 ซึ่งจากตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า  
 คะแนนการกํากับดูแล (CGR), ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (BS), 
สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการ (IND), การควบรวม
ตําแหน่งของประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุด (DUAL) และสัดส่วน
คณะกรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์/ความสามารถในธุรกิจ (ACFIN) 
ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของบริษัท กรณีที่ใช้ ROE และ 
Tobin’s Q ในการวัดค่า อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 การเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดแบบไม่ปกติ (CTNR), โครงสร้างเงินทุน
ของบริษัท (DE) และขนาดของบริษัท (FS) ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ดํ าเนิ นงานของบริษั ทกรณี ที่ ใช้  Tobin’s Q ในการวัดค่ า แต่ มี

 CGR BS IND DUAL ACFIN DE CTNR FS 
CGR 1        
BS 0.188 1       
IND 0.162 -0.162 1      

DUAL -0.045 -0.098 0.033 1     
ACFIN -0.091 -0.124 -0.057 -0.014 1    
CTNR 0.017 -0.039 0.070 -0.030 -0.048 1   
DE 0.050 -0.031 0.106 0.000 0.038 0.051 1  
FS 0.365 0.485 0.078 0.024 -0.093 0.161 -0.007 1 

Variables Tolerance VIF 
CGR 0.797 1.255 
BS 0.656 1.525 
IND 0.905 1.105 
DUAL 0.981 1.019 
ACFIN 0.970 1.031 
CTNR 0.984 1.016 
DE 0.973 1.028 
FSIZE 0.607 1.646 
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ความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของบริษัทในทิศทางเดียวกัน กรณีที่
ใช้ ROE ในการวัดค่า อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4 ผู้วิจัยได้นําตัวแปรต้นที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ มาทําแบบทดสอบอีกครั้ง เพื่อกําหนดค่าสัมประสิทธิ์
ของสมการ ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปร
อิสระที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 จากตารางที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ค่า 
Adjusted R Square หรือ ค่าสัมประสิทธ์ิการประมาณการของ ROE 
เท่ากับ 0.271 แสดงว่าการกํากับดูแลกิจการและการเปลี่ยนผู้บริหาร
สูงสุดสามารถอธิบายผลการ ดําเนินงานทางบัญชีของบริษัทได้ 27.1% 
และจากการนําตัวแปรต้นและตัวแปรควบคุมเข้าทั้งหมดเพื่อดูว่าตัว
แปรใดที่สามารถ ร่วมทํานายตัวแปรตามได้ โดยใช้สถิติการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบวิธี Enter ซึ่งผลจาก
การวิเคราะห์พบว่ามี  3 ตัวแปร ได้แก่ การเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดแบบ
ไม่ปกติ (CTNR) , โครงสร้างเงินทุนของบริษัท (DE) และขนาดของ
บริษัท (FS) ส่งผลต่ออัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 ค่า Adjusted R Square หรือ ค่าสัมประสิทธิ์การประมาณการ
ของ Tobin’s Q เท่ากับ 0.006 แสดงว่าการกํากับดูแลกิจการและการ
เปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดสามารถอธิบายผลการ ดําเนินงานทางบัญชีของ
บริษัทได้ 0.6% และจากการนําตัวแปรต้นและตัวแปรควบคุมเข้า
ทั้งหมดเพื่อดูว่าตัวแปรใดที่สามารถ ร่วมทํานายตัวแปรตามได้ โดยใช้
สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบวิธี 
Enter ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ไม่พบตัวแปรใดส่งผลต่ออัตราส่วน
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
95%  
 ในด้านตัวแปรควบคุม พบว่า โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ ROE อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% และ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การถดถอย
มาตรฐาน (β) เท่ากับ 5.023 ส่วนขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับ ROE  อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
และ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 
3.419 

 จากการวิ เคราะห์ข้อมูลในตารางที่  6 สามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ได้ดังด้านล่างนี ้
 
 ROE = -23.451 + 8.177(CTNR) – 5.023(DE) + 3.419(FS) 
 
 จากสมการพบว่า ถ้าการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดแบบไม่ปกติเพิ่มขึ้น 
1% จะทําให้อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 8.177 ล้าน
บาท และถ้าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น 1 % จะทําให้ 
อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ลดลง 5.023 ล้านบาท และถ้า
ขนาดของบริษัทเพิ่มขึ้น 1 % จะทําให้ อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือ
หุ้น เพิ่มขึ้น 3.419 ล้านบาท 
 
6. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 การศึกษาเรื่องผลของการกํากับดูแลกิจการและการเปลี่ยน
ผู้บริหารสูงสุดต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการกํากับดูแลกิจการและการเปลี่ยน
ผู้บริหารสูงสุดต่อผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2560-2561 โดยเก็บ
ข้อมูลตัวแปรต่างๆจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 494 
บริษัท  
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าคะแนนการ
กํ ากับดู แล , ขนาดของคณ ะกรรมการบริษั ท , สั ดส่ วนของ
คณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการ, การควบรวมตําแหน่งของ
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุด และสัดส่วนผู้มีความเช่ียวชาญ
ทางด้านบัญชี/การเงินของคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความสัมพันธ์กับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทกรณีที่ใช้ ROE ในการวัดผลอย่างมี
นัยสําคัญ 
 แต่อย่างไรก็ดีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันได้แก่ การเปลี่ยน
ผู้บริหารสูงสุดแบบไม่ปกติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kang and 
Shivdasani (1995) [18] พบว่าถ้าเป็นการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุด
แบบไม่ปกติ (non-routine) จะส่งผลให้ผลการดําเนินงานของบริษทั
ดีขึ้น และตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กันได้แก่ คะแนนการกํากับดูแล
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรกมล เกษมทรัพย์  [19] ซึ่งพบว่า
คะแนนการกํากับดูแลไม่พบความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของ
บริษัท, สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการยังไม่มี
ข้อสรุปที่แน่ชัดระหว่างความสัมพันธ์ของสัดส่วนของกรรมการอิสระ
และผลการดําเนินงานของบริษัท, การควบรวมตําแหน่งของประธาน
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Baliga 
and Rao (1996) [20]  ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการควบรวม
ตําแหน่งของประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และสัดส่วนผู้มีความเช่ียวชาญทางด้านบัญชี/
การเงินของคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทกรณีที่ใช้ ROE ในการวัดผลอย่างมีนัยสําคัญ  
แสดงให้เห็นว่าการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นปัจจัยหนึ่งที่
สําคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

Variables 
ROE Tobin’s Q 

B t-statistic Sig. B t-statistic Sig. 
(Constant) -23.451 -4.195 0.000 2.651 5.507 0.000 

CTNR 8.177 2.962 0.003 0.198 0.834 0.405 

DE -5.023 -12.279 0.000 -0.023 -0.653 0.514 

FSIZE 3.419 5.868 0.000 -0.105 -2.100 0.036 

 R Square = 0.271, 
 Adjusted R Square = 0.266, 
Durbin-Watson = 2.035 

R Square = 0.012,  
Adjusted R Square = 0.006, 
Durbin-Watson = 1.922 
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การเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดควรจะต่ํา เพราะว่าการเปลี่ยนผู้บริหาร
สูงสุดแบบไม่ปกติเป็นสัญญาณของการกํากับดูแลกิจการที่ดี แต่ก็
ไม่ได้แสดงถึงการดําเนินงานที่มีปัญหา ดังนั้นถ้ามีการเปลี่ยน
ผู้บริหารสูงสุดบ่อยครั้งจึงย่อมส่งผลต่อผลการดําเนินงานเพราะขาด
ความต่อเนื่องของการบริหารและเสียทั้งเวลาและทรัพยากรในการ
จัดหาผู้บริหารสูงสุดคนใหม่ ขนาดของบริษัทควรมีขนาดใหญ่เพราะ
จะส่งผลให้การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปในทางที่
รอบคอบ ถูกต้อง และน่าเช่ือถือ ส่วนโครงสร้างเงินลงทุนของบริษัท
ต่ําส่งผลต่อผลการดําเนินงานที่ดี ซึ่งตัวแปรอื่นๆนั้นไม่มีความสัมพันธ์ 
หมายความว่าไม่ส่งผลต่อผลการดําเนินงาน  
 
6.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1. ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาอาจไม่ใช่ตัวแปรที่ดีที่สุด หาก
ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องนี้ ควรจะมีการหาตัว
แปรอิสระมาเพิ่มเติม 
 2. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ใช้ข้อมูลเพียงแค่ 2 ปี คือ ปี พ.ศ.
2560 – พ.ศ.2561 จึงทําให้การวิเคราะห์ไม่แม่นยําเท่าที่ควร ใน
การศึกษาครั้งถัดไปควรขยายช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาให้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ข้อมูลสะท้อนแนวโน้มและแสดงผลการศึกษา
ได้ชัดเจนมาก 
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ปัจจัยด้านองค์กรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดขององค์กรผู้วางระบบ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

Organizational factors that affect the decision to purchase CCTV equipment of the 
system organization. In Bangkok 
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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของวิศวกร
ระบบหรือผู้ออกแบบระบบ 2) ศึกษาปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ และด้านภาพลักษณ์ของ
องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย วิศวกรระบบ ผู้ออกแบบ
ระบบ ผู้จัดการโครงการ จังหวัดกรุงเทพมหานครจ านวน 385 ตัวอย่าง โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มแบบ
ตามสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคระห์ t-test f-test หรือ One way 
ANOVA และใช้ Pearson Correlation ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ผลการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย อยู่ในช่วง
อายุ 36-40  ปี ซึ่งมีระดับการศึกษาอยู่ที่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีต าแหน่งในการท างานเป็น ผู้ออกแบบ และมีอายุการท างานอยู่
ระหว่าง 6-10 ปี ผลจากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อายุ และต าแหน่งงาน.ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่
แตกต่างกัน ส่วนด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง โดยมีค่า r =  0.612 
รองลงมาคือด้านภาพลักษณ์ขององค์กร โดยมีค่า r =  0.538 และด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ โดยมีค่า r =  0.468 ซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
ค าส าคัญ : ภาพลักษณ์องค์กร, การตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, ระบบเฝ้าระวัง 

 
Abstract 

 This independent study aimed to 1) study personal factors that affect the decision to use a closed-circuit 
television system engineer or system designer 2) study the organizational image factors Product Image Brand Image And 
the image of the organization that is related to the decision to buy surveillance equipment such as CCTV cameras. The 
sample group used in the study was system engineer, system designer. Project manager Bangkok Province, 385 samples 
using convenient sample selection. the statistics used for data analysis were frequency, mean, standard deviation, t-
test, f-test or One-way ANOVA and Pearson Correlation at the implied level. Statistical significance 0 .0 5 . The results 
Most respondents were male, aged between 36 -40 years, with a bachelor's degree or equivalent. With the position of 
working as a designer and working age between 6-10 years. The results of the hypothesis testing show that different age 
and job positions affect the decision to buy a different CCTV camera. As for the image of the product affecting the 
decision to buy a closed-circuit television camera Relationships are high (r = 0 .6 1 2 )  followed by the image of the 
organization (r = 0.538) And brand image (r = 0.468) which has a moderate relationship. 
Keywords: Corporate image, the decision to buy a CCTV, camera Surveillance system 
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1. บทน า 
 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มีการ
คิดค้นสิ่งอ านวย ความสะดวกสบายและความปลอดภัยต่อการ
ด ารงชีวิตเป็นอันมาก ซึ่งเทคโนโลยีที่ส าคัญและดูเหมือนจะมีบทบาท
เป็นอย่างมากในปัจจุบัน คือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ closed 
circuit television (CCTV) ได้มีการน ามาใช้ในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง คนรอบข้าง แล้วยังรวมไป
ถึงใช้ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท าให้ธุรกิจทางด้านการรักษา
ความปลอดภัยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และยิ่งโดยเฉพาะ
หลังจากเกิดสถานการณ์ความวุ่นวายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย 
หรือในเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งปัญหา
เรื่องยาเสพติดที่กลับมาแพร่ระบาด รวมถึงความเสื่อมโทรมด้าน
ศีลธรรมตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจ ทั้งหมดนั้นนับเป็นสาเหตุของ
การเกิดปัญหาในสังคมด้านอื่นๆ ตามมา ซึ่งท าให้ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ท าให้มีการตระหนักถึงการช่วยดูแลและ
ช่วยในการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น ส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
การตลาดในการขยายตัว ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจด้านการ
รักษาความปลอดภัยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
 ในส่วนของภาคธุรกิจอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในประเทศ
ไทยนั้น คิดเป็นอัตราส่วนถึง 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา
นั้น ประเทศไทยได้มีความตระหนักถึงการเลือกใช้อุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยเป็นอย่างมาก และในส่วนของแนวโน้มทางการตลาด
ของอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยของประเทศไทยนั้น ยังเติบโต
ขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ และมีขนาดตลาดที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ประมาณการตลาดอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยในเอเชีย-แปซิฟิกจะมีอัตราการเติบโต 7.5% ต่อปี 
ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 ตลาดกล้องวงจรปิดมีการเติบโตสูงถึง 
40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
 ดังนั้นจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยด้านองค์กรที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดขององค์กรผู้วางระบบ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ส าหรับการสร้างโอกาศทางธุรกิจในการเติบโต
ก้าวไปข้างหน้ากับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิตอล
และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ และการน าไปใช้เป็นแนวทางการวางแผนท า
การตลาด ปรับปรุงในส่วนของคุณภาพอุปกรณ์ การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ในแต่ละอุปกรณ์ ให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้า
เดิมในการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้มีปริมาณที่เพิมขึ้น ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน.และประสบการณ์ในการท างานที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของวิศวกร
ระบบหรือผู้ออกแบบระบบในปัจจุบัน 
 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรด้านภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวัง
จ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิดขององค์กรผู้วางระบบในปัจจุบัน 
 2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ
มีความสัมพันธ์กับการตัดสิน ใจซื้ ออุปกรณ์ เฝ้ าระวังจ าพวก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดขององค์กรผู้วางระบบในปัจจุบัน 
 2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรด้านภาพลักษณ์ของ
องค์กรมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดขององค์กรผู้วางระบบในปัจจุบัน 

 
3. ขอบเขตการศึกษา 
3.1 ด้านเนื้อหา 
 ท าการศึกษาด้านองค์กรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เพื่อ
น าไปใช้ในงานวางระบบเฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
3.2 ด้านประชากร 
 เป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจเลือกใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ได้แก่ วิศวกรระบบ ผู้ออกแบบระบบ ผู้จัดการโครงการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
3.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานการวิจัย ได้แก่ วิศวกรระบบ ผู้ออกแบบ
ระบบ ผู้จัดการโครงการ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยด้าน
องค์กรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ
องค์กรผู้วางระบบ ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 2 ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 
4.1.1 ส่วนท่ี 1 
 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล.มีจ านวน 6 ข้อ
เป็นข้อมูลทั่วไปทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงานและประสบการณ์ในการท างาน 
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4.1.2 ส่วนท่ี 2 
 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภาพลักษณ์องค์กร ทางด้าน
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ทางด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ ทางด้าน
ภาพลักษณ์องค์กรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยเก็บ
ข้อมูลจากผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจเลือกใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ได้แก่ วิศวกรระบบ ผู้ออกแบบระบบ ผู้จัดการโครงการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยน าแบบสอบถามไปด าเนินการสอบถามกับ 
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 385 คน โดยเก็บตัวอย่างตามจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลระหว่าง เมษายน พ.ศ. 2562 
ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจะด าเนินการหลังจากการตรวจสอบข้อมูลใน
แบบสอบถามมีความถูกต้อง ความสมบูรณ์  และมีการแยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออกแล้ว จากนั้นน ามาลงรหัสตามที่
ก าหนดรหัสไว้ล่วงหน้าแล้วมาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการ
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
โดยแบ่งข้อมูลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
4.3.1 ส่วนท่ี 1 
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างานโดยใช้สถิติ
พรรณนาในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
4.3.2 ส่วนท่ี 2 
 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภาพลักษณ์องค์กร ทางด้านภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ ทางด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ ทางด้านภาพลักษณ์องค์กร
โดยใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.3.3 ส่วนท่ี 3 
 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ โดยทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้สถิติ เชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ t-test และสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA : Analysis of Variance) 
และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) มีรายละเอียดดังนี้ 
4.3.3.1 สมมติฐานที่ 1 
 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ในการท างาน มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้อุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ใช้สถิติ 
Independent Samples t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ของค่ าประชากร 2 กลุ่ม  และใช้สถิติ  F-test หรือ One-way 

ANOVA ในการทดสอบความแตกต่างและในกรณีพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ต้องท าการทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ด้วยวิธี LSD ใช้สถิติ Independent Samples t-test 
4.3.3.2 สมมติฐานที่ 2 
 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ใช้สถิติ
ในการทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร
สั น  (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
4.3.3.3 สมมติฐานที่ 3 
 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
อุปกรณ์ เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ใช้สถิติในการ
ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
4.3.3.4 สมมติฐานที่ 4 
 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ใช้สถิติในการ
ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากการศึกษาพบว่า ด้านเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีจ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 และเป็นเพศหญิง 
จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 ด้านอายุ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 36-40 ปี จ านวน 99 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.7 รองลงมาอายุ 31-35 ปีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.8 ด้านระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด
เป็นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 
รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 
ด้านต าแหน่งงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดในต าแหน่ง 
ผู้ออกแบบ จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาเป็น
ต าแหน่งวิศวกร จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 และด้าน
สุดท้ายอายุการท างาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีอายุการ
ท างานในช่วง 6-10 ปี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 และ
รองลงมามีอายุการท างานอยู่ในช่วง 3-5 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.9 
5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภาพลักษณ์องค์กร 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์องค์กรใน
ภาพรวม มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 (SD 
= 0.490) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (SD = 0.525) 
รองลงมาคือ ภาพลักษณ์ขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (SD = 
0.476) และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 (SD = 
0.589)  แสดงให้ทราบว่าผู้ มี อ านาจในการตัดสิน ใจนั้ น ให้
ความส าคัญต่อภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ (4.15) มากที่สุด เนื่องด้วย 
เอกลักษณ์เฉพาะของตรายี่ห้อนั้นๆ สามารถท าให้ผู้ด าเนินงานหรือ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ ท างานได้อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ปิดโครงการ
ได้อย่ารวดเร็วเช่นกัน รองลงมาคือความส าคัญของภาพลักษณ์ของ
องค์ ก ร  (4 .05 ) เนื่ อ งด้ วย เป็ น การช่ วย ในการตั ดสิ น ใจซื้ อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดจากความมีชื่อเสียงขององค์กร หรือ กลุ่ม

ลูกค้ าเก่ า (Site Reference) และสุดท้ ายคือ ภาพลักษณ์ ของ
ผลิตภัณฑ์ (4.00) ดังนั้นทางองค์กรและบริษัท ควรให้ความส าคัญ
และชี้แจงให้ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ ถึงการพัฒนาระบบ การ
เข้ารหัสและการถอดรหัส ไม่ว่าจะเป็นส่วนของอุปกรณ์และส่วนของ
ระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งาน และจัดท า
ข้ อ มู ล  ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เก่ า  (Site Reference) เพื่ อ ช่ ว ย ใน ก า ร
ประชาสัมพันธ์ว่า ทางองค์กรหรือบริษัทนั้นได้ท างานที่โครงการไหน
บ้าง ยิ่งเป็นงานใหญ่หรือมีจ านวนมาก ทางบริษัทนั้นจะมีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวอีกด้วย 
ท าให้เพิ่มความสนใจและการตัดสินใจต่อผู้ที่มีอ านาจมากยิ่งขึ้น 
แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 
 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยภาพลักษณ์องค์กร 

 

ปัจจัยภาพลักษณ์
องค์กร 

ระดับความส าคัญ 

X  SD แปลผล อันดับ มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ 

66 
(17.1) 

255 
(66.2) 

63 
(16.4) 

1 
(0.3) 

- 4.00 0.589 มาก 3 

ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ 85 
(22.1) 

271 
(70.4) 

29 
(7.5) 

- - 4.15 0.525 มาก 1 

ภาพลักษณ์ขององค์กร 53 
(13.8) 

297 
(77.1) 

35 
(9.1) 

- - 4.05 0.476 มาก 2 

ภาพรวม 
55 

(14.3) 
292 

(75.8) 
38 

(9.9) 
- - 

4.04 0.490 มาก  

 
5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภาพลักษณ์องค์กร 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ใน
ภาพรวม พบว่า มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.79 (SD = 0.738) จ านวน 385 ราย แสดงให้ทราบว่ากลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามหรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจนั้นให้ความส าคัญมาก
ต่อการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

 

การตัดสินใจซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ระดับความส าคัญ 

X  SD แปลผล 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

การตัดสินใจซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

72 
(18.7) 

162 
(42.1) 

150 
(39.0) 

- - 3.79 0.738 มาก 
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5.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
5.3.1 สมมติฐานที่ 1 
 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ในการท างาน มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 
ด้าน อายุ และต าแหน่งงานมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์เฝ้า
ระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3  
 

 
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์
ในการท างาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
1. เพศ - 
2. อาย ุ ✓ 
3. ระดับการศึกษา - 
4. ต าแหน่งงาน ✓ 
5. ประสบการณ์ในการท างาน - 

✓ หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
-    หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

5.3.2 สมมติฐานที่ 2 
 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และการ
ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พบว่า 
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์อยู่ ในระดับสูงและมี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์นั้นแสดงให้เห็นถึง ความสามารถของกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเฝ้าระวัง 

การสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเฝ้าระวัง และช่วยเป็นหลักฐานที่
ส าคัญต่อเหตุการต่างๆ ท าให้มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้น มีค่า 
Sig. น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น สรุปได้ว่าปัจจัย
ด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
อุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แสดงรายละเอียดใน
ตารางที ่4 
 

 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
 

 ระดับการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์
องค์กร 

r 
(Pearson 

Correlation) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ์ ทิศทาง 

ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 0.612 0.000 สูง เดียวกัน 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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5.3.3 สมมติฐานที่ 3 
 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ตรายี่ห้อและการตัดสินใจซื้อ
อุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พบว่า ภาพลักษณ์
ตรายี่ห้อมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกัน  หมายความว่า ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ นั้นแสดงให้
เห็นถึง ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตรายี่ห้อนั้น เช่น ระบบ
หลักการท างาน การติดตั้ง การใช้งาน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้าง

ความเข้าใจและความรวดเร็ว ในการท างาน ดังนั้นทางองค์กรของ
ตรายี่ห้อนั้นๆควร พัฒนาเอกลักษณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และท าให้เข้าใจ
ในหลักการของระบบได้ง่ายขึ้นเพื่อที่ท าให้ผู้ที่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจและผู้ใช้นั้นสามารถเข้าใจได้ง่าย และสร้างความเข้าใจที่
รวดเร็วขึ้น ท าให้มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด โดยด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อนั้น มีค่า Sig. น้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น สรุปได้ว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตรา
ยี่ห้อมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แสดงรายละเอียดในตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 

 ระดับการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร 
r 

(Pearson 
Correlation) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ์ ทิศทาง 

ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ 0.468 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

5.3.4 สมมติฐานที่ 4 
 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ขององค์กรและการตัดสินใจ
ซื้ ออุปกรณ์ เฝ้ าระวั งจ าพวกกล้องโทรทั ศน์ วงจรปิ ด  พบว่า 
ภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางและมี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ด้านภาพลักษณ์ของ
องค์กร นั้นแสดงให้เห็นถึงความมีชื่อเสียงขององค์กร ความรวดเร็ว
ของการบริการ การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจากฐานลูกค้าเก่า 
ดังนั้น ทางบริษัทควรให้ความส าคัญกับการท าข้อมูลกลุ่มลูกค้าเก่า 
(Site Reference) เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้มีอ านาจในการ

ตัดสินใจและจะช่วยส่งเสริมการโฆษณาให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
และท าการพัฒนาหรืออบรมพนักงานให้ตรงตามความต้องการ ทั้ง
การบริการและการให้ข้อมูลที่รวดเร็วทันตามความต้องการ เป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นทั้งทีมงาน และตัวของบริษัทเอง และท าให้มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยด้าน
ภาพลักษณ์ขององค์กรนั้น มีค่า Sig. น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 ดังนั้น สรุปได้ว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ขององค์กรมี
ความสัมพั นธ์กั บการตัดสิน ใจซื้ ออุ ปกรณ์ เฝ้ าระวั งจ าพวก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แสดงรายละเอียดในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ขององค์กรและการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด 
 

 ระดับการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร 
r 

(Pearson 
Correlation) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ์ ทิศทาง 

ภาพลักษณ์ขององค์กร 0.538 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

5.4 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่า อายุ และต าแหน่งงาน ที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่แตกต่างกัน และ
ปัจจัยองค์กรด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้านภาพลักษณ์ตรา
ยี่ห้อ และด้านภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน.และประสบการณ์ในการท างาน มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้อุปกรณ์ เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จาก
สมมติฐานพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ อายุและต าแหน่งงานมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เพียงบางส่วน 
แสดงว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ขององค์กร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ อายุ หน้าที่ในต าแหน่งงาน
หรือความรู้ วุฒิภาวะทางความคิดตามอายุควบคู่ไปกับภาวะหน้าที่
ตามต าแหน่งงาน เป็นลักษณะอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ การที่บุคคลได้รับหน้าที่และความรับผิดชอบต่างกัน ในยุค
สมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่แตกต่างกันจึงย่อมมีความรู้สึกนึก
คิดอุดมการณ์และการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ปรมะ สตะเวทิน [1] 
 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผลการ
ทดสอบสมติ ฐานพบว่ า  ด้ านภาพลั กษณ์ ของผลิ ตภัณ ฑ์  มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เชิงบวกใน
ทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับสูง หมายความว่าการที่จะตัดสินใจซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดนั้น จ าเป็นจะต้องใช้การรับรู้ด้านด้าน
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เพราะ ผลิตภัณฑ์จะบงบอกถึงการรับรู้
ของผู้บริโภคว่าใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเนื่องด้วยเหตุผลและประโยชน์อะไร 
เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิดนั้น จะมีประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง หรือ
ช่วยในการสอดส่องดูแล และจะเป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อ

เป็นหลักฐานและประโยชน์ ท าให้เกิดการสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจต่อผู้บริโภค และสร้างระดับการพึงพอใจ ยิ่งผู้บริโภคมีความ
เข้าใจและพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆมากเท่าไหร่ยิ่งมี
ผลต่อความสัมพันธ์ในการตัดสินใจมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ 
มะลิวัลย์ แสงสวัสดิ์ [2] ที่พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นจะมีการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ การซื้อซ้ า/ใช้บริการซ้ า นั้น เนื่องมาจาก
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและความต้องการ ต่อตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
ว่าภาพลักษณฑ์ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถสนองต่อความต้องการและ
รับรู้ถึงประโยชน์ความสะดวกสบายของผลิตภัณฑ์นั้นๆได้ 
 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผลการ
ทดสอบสมติฐานพบว่า ด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เชิงบวกในทิศทางเดียวกันอยู่
ในระดับปานกลาง หมายความว่าการที่จะตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดนั้น จ าเป็นจะต้องใช้การรับรู้ด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ 
เพราะในส่วนของตรายี่ห้อนั้นจะมีส่วนที่แตกต่างหรือเอกลักษณ์
เฉพาะของตรายี่ห้อนั้นๆอยู่ เช่น ผลิตภัณฑ์และการออกแบบ ไม่ว่า
จะเป็นการออกแบบทางผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ หรือระบบที่ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อเป็นการสร้างการอ านวนความสะดวกต่อการใช้
ผลิตภัณฑ์ภายในตรายี่ห้อนั้นๆท าให้เกิดความแตกต่างระหว่าง
ภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อนั้นๆ และให้ทางผู้บริโภคได้เห็นถึงบุคลิก
คุณลักษณะของสินค้าโดยแน่นไปที่คุณลักษณะเฉพาะจุดเด่นหรือจุด
ขาย ที่ทางบริษัทต้องการจะให้เกิดความแตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆ.ซึ่ง
สอดคล้องกับ ศิวบูรณ์ ธนานุกลูชัย [3] ที่พบว่าภาพลักษณ์ตราสินค้า
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ มือสองค่ายญี่ปุ่นผู้บริโภคนั้นจะ
ก าหนดภาพลักษณ์ของตราสินค้าด้วยตัวเองโดยมีการรับรู้ใน
ภาพลักษณ์ตราสินค้านั้นว่า มีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตราสินค้านั้นๆ
อยู่ ด้วยผลของการตัดสินใจจะเป็นทางวัสดุอุปกรณ์ กลไกลการ
ออกแบบ ระบบการขับขี่ และความคุ้มค่า 
 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังจ าพวกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผลการ
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ทดสอบสมติฐานพบว่า ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เชิงบวกในทิศทางเดียวกัน
อยู่ ใน ระดับปานกลาง หมายความว่าการที่ จะตัดสิน ใจซื้ อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดนั้น จ าเป็นจะต้องใช้การรับรู้ด้านภาพลักษณ์
ขององค์กร เพราะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของการให้บริการ 
การที่ลูกค้ามีความสนใจในองค์กรนั้นๆ สะท้อนให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การบริหารจัดการ การด าเนินงานของ
องค์กรนั้นๆ  ซึ่งสอดคล้องกับ ปันรสี โกศลานันท์ [4] ที่พบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรนั้น ภาพลักษณ์ตราสินค้าและองค์กรมีผลต่อ
การรับรู้ของลูกค้านั้น ส่งผลมาจากการสร้างความน่าเชื่อถือและการ
สร้างภาพลักษณ์ มาจากคุณภาพการการให้บริการ การรับผิดชอบ
ต่อตัวสินค้าและสังคม การให้บริการหลังการขาย การให้ค าปรึกษา
ตลอดการขาย และการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส่ และ
ยุติธรรม จึงส่งผลให้เกิดการรับรู้ของลูกค้ามากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการกับการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีการซื้อสินค้าในร้านในห้างสรรพสินค้าจานวน 400 คน และเลือกใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ผลการวิจัย พบว่า 
 1.การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิงอายุ 16-25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีและอาชีพ
เป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนมีรายได้ 10,001-15,000 บาท  
 2.การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการให้บริการพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านความเป็นรูปธรรม
ของบริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ด้านการตอบสนองลูกค้า  ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ และด้านการรู้จัก
และเข้าใจลูกค้า 
 3.การทดสอบด้วยสถิติทดสอบความสัมพันธ์แบบสหสัมพันธ์ในด้านการรับรู้คุณภาพการให้บริการกับการตัดสินใจซื้อสินค้าใน
ห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร คือ การบริการจัดส่งสินค้าฟรี มีการน าเสนอข้อมูลสินค้าตามความเป็นจริง ได้รับข้อมูลที่
อย่างครบถ้วน และ การน าเสนอภาพสินค้าที่น่าสนใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่.05 
ค าส าคัญ: คุณภาพการให้บริการ,การตัดสินใจซื้อ,ห้างสรรพสินค้า 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study the perception of service quality that influencing consumer buying 

behavior at department store in Bangkok.. This research was a quantitative research and questionnaire was used as a 
data collection tool in the study. The samples used in this study were The population in Bangkok metropolis purchased 
4 0 0  in department store and selected the convenience sampling method.  The data analyzed by the methods of 
percentage, means and standard deviation and Pearson Product Moment Correlation Coefficient test. 
 The results of the study are as follows: 

 1. Most of the respondents were female, at ages between 16-25 years old, held a bachelor degree, worked 

at private companies and had monthly income 10,001-15,000 bath on average 

 2. Analysis of quality perception in department store service in Bangkok found that most respondents 

emphasize the importance of the tangible of service, followed by confidence to customers speed of responding and 

reliability and customer care and the least is customer care. 

 3. Test with statistics. Pearson Product Moment Correlation Coefficient, The perception of service quality 

related to the consumer buying behavior at department store in Bangkok. Statistically significant at .05 
Keywords : Service quality, consumer buying behavior, department store 
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1.บทน า 
ในปัจจุบันปัจจัยแวดล้อมต่างๆเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง อัน

เนื่องมาจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคม
ประกอบกับความเป็นอยู่ของประชากรที่ดีขึ้นจ านวนประชากร
เพิ่มขึ้น ประชากรต้องการบริโภคสินค้าที่มีความหลากหลายและ
ต้ อ งการความสะดวกสบายในการเลื อกซื้ อสิ นค้ า  รวมถึ ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้ธุรกิจค้า  ปลีกใน
ประเทศไทยขยายตัวเป็นธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 
ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการให้บริการที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบรับ
กับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์ (จิตรกมล สังข์เพชร 
และสุพิศ ฤทธิ์แก้ว) [1] การตัดสินใจพบว่า ธุรกิจการบริการประสบ
ผลส าเร็จหรือล้มเหลวนั้นพิจารณาจากคุณภาพ  การให้บริการ 
คุณภาพการบริการเป็นแนวคิดของธุรกิจสมัยใหม่ที่มีความส าคัญ
มากที่ผู้ผลิตสินค้าและ บริการทั้งหลายไม่อาจละเลยการผลิตสินค้า
ในสมัยก่อนผู้ผลิตจะผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตรงตามที่ผู้ผลิต 
ก าหนดต่างกับปัจจุบันที่ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพถูกต้องตรง
ตามที่ลูกค้าก าหนดในธุรกิจอุตสาหกรรม  คุณภาพการบริการจะ
เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าหลังจากท่ีมีการจัดส่งสินค้าส าเร็จรูป
ไปยังลูกค้าแล้ว ส่วนในธุรกิจบริการนั้น คุณภาพการบริการจะเป็น
ส่วนหนึ่งของตัวสินค้า องค์การช้ันน าจัดตั้งหน่วยงาน บริการลูกค้า
เพื่อส่งต่อข้อมูลความต้องการของลูกค้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ เพื่อท าการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง การปรับปรุงคุณภาพ
ทั้งการท าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบ การผลิต การจัดส่ง
และการบริการเพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและอยู่ให้
เหนือกว่าคู่แข่งตลอดเวลา หลายองค์การที่ให้ความส าคัญและพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีคุณภาพพบว่าธุรกิจเติบโต  และ
สร้างรายได้มากข้ึน 

ห้างสรรพสินค้าในยุคปัจจุบันให้บริการแก่ลูกค้าเป็นไป
อย่างเข้มข้นและมีกลยุทุธ์ต่างๆ มากมายในการแข่งขันอย่างรุนแรง
เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยด้วย ดังนั้นผู้บริหารห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่งจึง
ต้องพยายามที่จะหาแนวทางต่างๆ มากมายมาใช้ในการบริหารและ
จัดการทางด้านการบริหารและด้านการตลาด รวมทั้งการวางแผน
ด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้เกิด
การสร้างความคิด ด้านสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ารวมถึงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจได้ด้วย
ลักษณะที่แตกต่างหลากหลายอย่างสูงสุด ห้างสรรพสินค้า เป็นห้าง
ค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีการจ าหน่ายสินค้าไว้หลากหลายประเภท โดย
แยกเป็นแผนกและหมวดหมู่อย่างชัดเจน การน าสินค้ามาขายนั้น 
ห้างสรรพสินค้าจะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้ผลิตหรือพ่อค้าคนกลางเพื่อน า
สินค้ามาขายเอง ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะไม่มีการขายผ่านตัวแทน ดังนั้น
การช าระเงินก็จะช าระที่ส่วนกลาง หรือบางที่อาจจะช าระเป็น
แผนกๆไป และห้างสรรพสินค้า (Department Store) เป็นแหล่ง
รวมความหลากหลายของร้านค้าปลีก ประเภทต่าง ๆ ทั้งร้านขาย
สินค้าอุปโภคบริโภคและบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะร้านอาหาร ร้าน
เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งท าเลที่ตั้งโดยมากมักตั้งอยู่กลางใจเมือง
เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความ สะดวกสบายในการจับจ่าย
ใช้สอยในสถานที่เดียว แต่ทั้งนี้ห้างสรรพสินค้าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ถูก

นับ รวมอยู่ ในตลาดเดียวกับกลุ่มธุรกิจประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต 
ไฮ เป อร์ ม าร์ เก็ ต  ห รื อ ร้ าน ค้ าป ลี กค้ าส่ ง  ทั่ ว ไป  เนื่ อ งจาก
ห้างสรรพสินค้าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการเช่าพื้นที่แก่ร้านค้าปลีก
ประเภทต่าง ๆ ดังนั้นการศึกษานี้จึงไม่ได้ศึกษาถึงการเติบโตและการ
ขยายตัวของธุรกิจห้างสรรพสินค้า (พจนเวท ช้างวิเชียร) [2] 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะท าการศึกษาการรับรู้คุณภาพ
การให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลที่ได้จากการวิจัยนี้ไปใช้
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ซึ่งสามารถน าไปต่อ
ยอดและพัฒนากลยุทธ์การตลาด โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อ
ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่ อ ศึ กษ าการรั บ รู้ คุ ณ ภ าพ ก าร ให้ บ ริ ก ารขอ ง
ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการกับการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
3.สมมติฐานของการวิจัย 

การรับรู้คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
4.ประโยชน์ที่ได้คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ าในห้ างสรรพสินค้าของผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร 

2. ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรม
การให้บริการกับลูกค้าที่ ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านที่จะส่งผลต่อการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ 

 
5. ขอบเขตการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยท าการศึกษาการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการที่ส่งผลต่อตัดสนิใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ 

ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรที่อาศัยอยู่

ภายในกรุงเทพมหานครและมีการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัย

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและมีการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดั้งนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบของขนาดตัวอย่าง  W.G 
Cochran โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา) [3] ใช้ขนาด
ตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เง่ือนไข
ก าหนดคือ ไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง และผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบโควต้าโดยก าหนดการสุ่มอย่างง่าย (Simple random) 
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โดยวิธีการจับสลากเพื่อสุ่มเลือก 1 เขต เป็นตัวแทนเขตจากแต่ละ
กลุ่มเขตการปกครองกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 
 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตดุสิต 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์เขตดินแดง เขตห้วยขวาง 
เขตพญาไท เขตราชเทวีและเขตวังทองหลาง 

2. กลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตบางรัก 
เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา 
เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา 

3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตจตุจักร เขตบาง
ซื่อ เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหมและเขต
บางเขน 

4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขต
สะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขต
หนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 

5. กลุ่มกรุงธนเหนือและใต้ประกอบด้วย เขตธนบุรี  เขต
คลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบาง
พลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขต
หนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และ
เขตทุ่งครุ (กรมพัฒนาที่ดิน) [4] 

จากการสุ่มจับสลากเลือกตัวแทนของแต่ละกลุ่มเขตการ
ปกครอง ได้ 5 เขต ดังนี ้

1. กลุ่มกรุงเทพกลาง คือ เขตพญาไท 
2. กลุ่มกรุงเทพใต้ คือ เขตปทุมวัน  
3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ คือ เขตจตุจักร  
4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก คือ เขตบางกะปิ  
5. กลุ่มกรุงธนเหนือ คือ เขตบางแค 

 ขอบเขตด้านสถานที่ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
บริเวณศูนย์การค้า ท่ีสาธารณะและห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่อยู่ตาม
เขตที่ได้ท าการสุ่ม ประกอบด้วย เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขต
จตุจักร เขตบางกะปิ และเขตบางแคและโดยก าหนดโควต้าเก็บเขต
ละ 40 คน จ านวน 5 เขต รวมทั้งสิ้น 400 คน 
 
6.ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดตัวแปร 2 
ด้าน ดังน้ี 

1.ตัวแปร คือ ด้านการรับรู้คุณภาพการให้บริการ 

2.ตัวแปร คื อ  พฤติกรรมการตั ดสิน ใจซื้ อสินค้ าใน
ห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

8. วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาการวิจัยครั้งนี้เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการ

รับรู้คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าใน
ห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการวิจัยเชิง
ป ริ ม า ณ  (Quantitative Research) แ ล ะ ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อมุ่ง
ศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการกับการตัดสินใจซื้อสินค้าใน
ห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
9. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 1. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี  แนวคิดหลักการ และ
งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 1.2 สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ในการวิจัย และน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน าค าแนะน ามาปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม  
  1.3 น าแบบสอบถามที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ไปหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 ชุด และน าไปท าการวิเคราะห์หาความเที่ยงของ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 
  1.4 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง 
 2. แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็น
แบบสอบถามลาปิด (Close-ended Questionnaire) จ านวน 400 
ชุด โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 2 ส่วน 

ด้านการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการ 

- ความเป็นรูปธรรมของบริการ 
- ความเชื่อถือไว้วางใจได้  
- การตอบสนองลูกค้า  
- การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า  
-ก าร รู้ จั ก แ ล ะ เข้ า ใจ ลู ก ค้ า
(Parasuraman,Zeithaml,&Be
rry [5] อ้างใน กฤติยา จงเรือง
ทรัพย)์ [6] 

ด้านพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าใน
ห้างสรรพสินค้า ของ

ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  
(เจษฎาภรณ์ ศรศรี

เกิด) [8] 
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ส่วนที่ 1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองลูกค้า การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า 
การรู้จักและเข้าใจลูกค้า รวมทั้งหมด 25 ข้อ โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกตอบ
เพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้มี 5 ตัวเลือก 

ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มี
จ านวน 4 ข้อ ซึ่งมีลักษณะของค าถามจะเป็นปลายปิด (Close-
ended question) ค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) 
และให้เลือกข้อที่เหมาะสมที่สุดจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เหตุผลส าคัญ 
วัตถุประสงค์  ร้านค้ าประเภทใด ความถี่ ในการซื้ อสินค้ าใน
ห้างสรรพสินค้า 
 
10.การทดสอบเครื่องมือ 
 การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ด าเนินการตรวจสอบ 2 ลักษณะ คือ การตรวจสอบความตรง 
(Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี ้

 1. การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัย
สร้างเครื่องมือส าหรับวัดการวิจัยศึกษาการรับรู้คุณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารที่ ส่ งผ ลต่ อพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้ า ใน
ห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานครโดยใช้แนวคิดทฤษฎี
ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม และ
น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านให้ค า
ช้ีแนะและท าการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหามีความ
เที่ ย งตรงและสอดคล้ อ งกั บ วั ตถุ ป ระสงค์ ที่ จะศึ กษา  โดย
แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่  1 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพการให้บริการในห้างสรรพสินค้าของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวพฤติกรรม
การตั ด สิ น ใจซื้ อสิ นค้ า ในห้ างสรรพสิ นค้ าของผู้ บ ริ โภค ใน
กรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าดัชนีสอดคล้อง (IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.66 ถึง 1.00 
 2. การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามจ านวน 30 ตัวอย่าง ไปท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 
ตัวอย่าง เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบ มาตราส่วน
ประมาณค่า (rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามโดยใช้วิ ธีสั มประสิทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค 
(Cornbrash’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผล
และน าข้อบอกพร่องต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูล  ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.922 แสดงว่า
เครื่องมือมีความเช่ือมั่นค่อนข้างสูงและแบบสอบถามมีความ
เที่ยงตรง 
 

11.การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิจัยในเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวของ

ลูกค้าการรับรู้คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูล ดังนี้  

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างโดย ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง 
เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมดแล้ว ท าการ ตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามขั้นตอนต่อไป 

2. แห ล่ งข้ อมู ลทุ ติ ย ภู มิ  (Secondary Data) ได้ จ าก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ต ารา บทความ อินเทอร์เน็ต 
วารสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์สารานิพนธ์เป็นต้น 
 
12.ผลการวิจัย 

ผู้ วิ จั ย ได้ ท าก ารวิ เค ราะห์ ข้ อมู ล โดยจ า แ น ก ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่  1: เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการของห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร 

จากการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม จาน
วน 400 คน ได้ผลการวิจัยคือการรับรู้คุณภาพการให้บริการ 
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้าน
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความ
เช่ือมั่นต่อลูกค้า ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า พบว่า ผู้ตอบแบบ
สอบให้ความส าคัญด้านความเป็นรูปธรรมของบริการมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 รองลงมาคือ ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ด้านการตอบสนองลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.39 ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และด้าน
การรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ข้อที่  2: เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าใน
กรุงเทพมหานคร 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้วิจัยสามารถสร้างเป็นสมมติฐาน
การวิจัยและสมมติฐานทางสถิติได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

สมมติฐานทางสถิติ 
1. การรับรู้คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

H0   : การรับรู้คุณภาพการให้บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พ ฤ ติ ก ร รม ก าร ตั ด สิ น ใจ ซื้ อ สิ น ค้ า ใน ห้ า งส รรพ สิ น ค้ า ใน
กรุงเทพมหานครก่อนท่ีจะตัดสินใจซื้อสินค้า 

H1 : การรับรู้คุณภาพการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับ
พ ฤ ติ ก ร รม ก ารตั ด สิ น ใจ ซื้ อ สิ น ค้ า ใน ห้ า งส รรพ สิ น ค้ า ใน
กรุงเทพมหานครก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า 
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ตารางที่  1 การทดสอบตั วแปรด้ วยสถิติ  Pearson 
Product moment Correlation Coefficient 

 
 

การรับรูคุ้ณภาพการให้บริการ 
การตัดสินใจซื้อสินค้า 

R Sig 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 
ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ 
ด้านการตอบสนองลูกค้า 
ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า 
ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 

.304 

.243 

.333 

.415 

.423 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 
* ระดบันัยส ำคญั .05 

 
จากตารางที่ 1 การรับรู้คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product moment Correlation Coefficient) พ บ ว่ า 
การรับรู้คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านความ
เป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ ด้านการ
ตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ด้านการรู้จักและ
เข้าใจลูกค้า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความว่า การรับรู้คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แยกออกเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้ 

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .304 อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.4 

ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การตั ด สิ น ใจซื้ อสิ นค้ า ในห้ างสรรพสิ นค้ าของผู้ บ ริ โภค ใน
กรุงเทพมหานครมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  .243 มี
ความสัมพันธ์ระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 24.3 
 ด้านการตอบสนองลูกค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .333 อยู่ในระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 33.3 
 ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า  มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .415 อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.5 
 ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การตั ด สิ น ใจซื้ อสิ นค้ า ในห้ างสรรพสิ นค้ าของผู้ บ ริ โภค ใน
กรุงเทพมหานครมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ.423 อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ42.3 
 
 

13.อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย เรื่องการรับรู้คุณภาพการให้บริการที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสนิค้าในห้างสรรพสนิค้าของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่  1: เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการของห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร 

การรับรู้คุณภาพการให้บริการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ 
ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ด้านการ
รู้จักและเข้าใจลูกค้าพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้าน
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้าน
การตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และด้านการ
รู้จักและเข้าใจลูกค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบให้ความส าคัญด้านความ
เป็นรูปธรรมของบริการมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 รองลงมา
คือ ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ด้าน
การตอบสนองลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ด้านความเช่ือถือ
ไว้วางใจได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ภวัต วรรณพิณ 
[8] ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินคุณภาพการบริการของร้าน True 
Coffee สาขาในมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด
ต่อ คุณภาพการบริการด้านการดูแลเอาใจใส่มากที่สุด รองลงมา 
ด้านการตอบสนอง  การสร้างความมั่นใจ ความน่าเช่ือถือ และน้อย
ที่สุดด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ และสอดคล้องกับชัยสมพล ชาว
ประเสริฐ [9] ได้กล่าวถึงคุณภาพการบริการ คือ บริการที่ยอดเยี่ยม
ตรงกับความต้องการ หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือหวังไว้ได้รับ
การตอบสนอง ส่วนบริการที่เกินความต้องการของลูกค้า หมายถึง 
บริการที่ลูกค้าได้รับดีกว่าท่ีหวังไว้ท าให้เกิดความรู้สึกประทับใจ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ห้างสรรพสินค้าต้องมีการวางแผนให้
ครอบคลุมในเรื่องการรับรู้คุณภาพการให้บริการ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้าน
การตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ด้านการรู้จัก
และเข้าใจลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องมุ่งเน้นการเลือกสินค้าที่มีตรา
ยี่ห้อ และมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด รวมไปถึงเน้นการ
สร้างกิจกรรมที่สามารถสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าอาทิ การ
มาห้างสรรพสินค้าแล้วได้ทั้ งการซื้อสินค้าที่หลากหลาย  การ
รับประทานอาหาร การจ่ายค่าบริการต่างๆ โดยเน้นให้สามารถมา
ห้างสรรพสินค้าแล้วสามารถท ากิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จในจุดเดียว 
รวมถึงการสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางมาใช้บริการ การมี
ท าเลที่ตั้งที่ท าให้ลูกค้าง่ายต่อการเดินทางและการจัดเตรียมสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ท าให้ลูกค้าง่ายขึ้นต่อการเข้าใช้บริการ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2: เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พบว่า 
การรับรู้คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองลูกค้า ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าในห้างสรรพสินค้า อย่างมีนัยส าคัญระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับ เกษกนก ศศิบวรยศ [10] ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณภาพการ
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ให้บริการและคุณค่าที่รับรู้ส่งผลต่อความภักดีของผู้มาใช้บริการ 
คลินิกผิวหนังและความงามของประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรี ผล
การศึกษาการส่งผลระหว่างการรับรู้คุณภาพการให้บริการและ
คุณค่าที่รับรู้จากการเข้า รับบริการกับความภักดีของผู้มาใช้บริการ
คลินิกผิวหนังและความงามในเขตจังหวัดชลบุรี  พบว่าการรับรู้
คุณภาพการให้บริการและคุณค่าที่รับรู้จากการเข้ารับบริการมี
อิทธิพลต่อความ ภักดีของผู้มาใช้บริการคลินิกผิวหนังและความงาม
ในเขตจังหวัดชลบุรีอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าคุณค่าที่รับรู้จากการเข้ารับบริการ และการรับรู้คุณภาพ
การให้บริการ มี อิทธิพลต่อความภักดีของผู้มาใช้บริการคลินิก
ผิวหนังและความงามในเขตจังหวัดชลบุรีโดยที่คุณค่าที่รับรู้จากการ
เข้ารับบริการส่งผลมากกว่า อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับ เบอร์รี่ และพาราสุรามัน (Berry & Parasuraman) 
[11] ซึ่งมี 5 มิติ คือ 

1. สิ่งที่สามารถจับต้องได้ คือ การบริการที่สามารถ 
น าเสนอในลักษณะทางกายภาพให้ปรากฏเห็นถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ท่ีท าให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงการบริการที่ดี 

2. ความไว้ใจหรือความน่าเช่ือถือ คือ ความสามารใน 
การให้บริการได้อย่างถูกต้องและไว้วางใจได้ รักษาสัญญาที่ดีกับลูกค้า 

3. การตอบสนอง คือ ผู้ให้บริการต้องพร้อมให้บริการกับ 
ลูกค้า 

4. ความมั่นใจ คือ ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ในทักษะที่ 
จ าเป็นในการให้บริการกับลูกค้าให้บริการด้วยความสุภาพและเป็น
มิตรเสมอ 

5. การเอาใจใส่ คือ สามารถดูแลความเอื้ออาทรและเอา 
ใจใส่ลูกค้าตรงกับความต้องการของลูกค้าท่ีแตกต่างกันไป 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ห้างสรรพสินค้าควรให้ความส าคัญใน
มิติทั้ง 5 ด้านนี้เพื่อให้สามารถวางแผนการให้บริการลูกค้าได้ตรงกับ
การตัดสินใจซื้อสินค้า เช่นการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆให้
ลูกค้า อาทิ ห้องให้นมบุตรส าหรับสตรีเพิ่งคลอด เก้าอี้นั่งรอตามจุด
ต่างๆในห้างสรรพสินค้า จุดชาร์ทแบต ห้องน้ าเด็ก เป็นต้น รวมถึง
การสนับสนุนการฝึกทักษะการให้บริการให้กับพนักงานเพื่อให้มี
ทักษะในการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนในการแนะน า
สินค้า เพื่อสร้างความไว้วางใจและน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

 
14.ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ข้อเสนอแนะการวิจัย การรับรู้คุณภาพการให้บริการที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ อาจจะได้ข้อมูลที่จา
กัดมาครอบคลุม ดังนั้น จึงควรมีการทาการศึกษาเชิงลึก หรือการ
วิ จั ย ใน ด้ านอื่ น ๆ  ของการซื้ อสิ นค้ า ใน ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ใน
กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจ  

 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.การศึกษาครั้งต่อไปสามารถขยายขอบเขตการศึกษา ไป

ยังประชากรกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
มุมมองความคิดและการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า  ของ
ผู้บริโภคจังหวัดอื่นๆ อาจแตกต่างกันไป 

2.การเก็บรวบรวมข้อมูลควรเลือกวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่สามารถ ครอบคลุมจ านวนกลุ่มตัวอย่างได้อย่างทั่วถึงและ
เหมาะสม เช่น วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ค าตอบ โดยตรง หรือการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยตนเอง 
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การให้สิทธิซื้อหุ้นตอบแทนพนักงานส่งผลต่อผลประกอบการที่ดีขึ้น 
Giving the Right to buy Shares in Return for Employees has a Great Impact on 

Business Performance. 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้สิทธิซื้อหุ้นตอบแทนพนักงานที่ส่งผลต่อผลประกอบการโดยรวบรวม โดยเก็บข้อมูลจาก
ระบบฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ออนไลน์ ( SET Market Analysis and Reporting Tool หรือ SETSMART) ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 
2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้น บริษัท ท่ีไม่ครอบคลุมถึงบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์ MAI และกองทุนรวม รวมถึงในกลุ่มธุรกิจการเงิน มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 490 บริษัท และท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ด้วยสถิติ Pearson correlation และใช้สถิติ Multiple regression เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการศึกษาพบว่า หุ้นปันผลที่วัดด้วยสัดส่วนหุ้นปันผล จ านวนหุ้นปันผล ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของบริษัท 
ในขณะที่ อัตราเงินปันผลตอบแทน การก่อหนี้ และมูลค่าตามราคาตลาด มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของบริษัทที่วัดด้วยอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
ค าส าคัญ : สิทธิซื้อหุ้น, พนักงาน, ผลประกอบการ 
 

Abstract 
 The objective of this research is to study the rights to buy shares in return for employees that affect the operating 
results. By collecting data from the SET Market Analysis and Reporting Tool or SETSMART during the year 2016 - 2018, the 
sample group used in the study is the companies that are listed on the Stock Exchange of Thailand except Companies that 
do not cover companies on the MAI stock market and mutual funds, with a sample of 490 companies and analyzed for 
relationships between variables with the Pearson correlation and Multiple regression statistics to test the hypothesis. 
 The study indicated that Stock dividend which is measured by proportion of stock dividend, stock dividend have 
no relation to firm’s performance.  While dividend yields, Leverage and Market capitalization have a relation to firm’s 
performance which is measured by Return on Equity.   
Keywords : Stock Option, Employee, Turnover 
 
 

1. บทน า 
 ในปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ สร้างแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานในบริษัท โดยมอบสิ่งตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป 
วิธีที่นิยมใช้มากที่สุด คือ การให้หุ้นตอบแทน หรือ ใบส าคัญแสดง
สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท ผลดีจากการให้หุ้นเป็นผลตอบแทนพนักงาน
นั้น จะท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ น าไปสู่การ
สร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทระยะยาว เนื่องจากพนักงานมีส่วนร่วม
ในความเป็นเจ้าของ ส่งผลให้มีความทุ่มเทและร่วมแรงร่วมใจกันใน
การท างาน น าพาบริษัทไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน และ
อัตราการลาออกของพนักงานก็จะลดลงไปด้วย (ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2557) [1] 

 วิธีดั งกล่ าวเรียกว่า (Employee Stock Ownership Plan : 
ESOP)  เป็นใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับผู้บริหารและหรือ
กรรมการของบริษัท เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจาก
เงินเดือน โบนัส  เป็นเครื่องมือที่ใช้เพิ่มแรงจูงใจในการท างานให้
พนักงานซึ่งไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยการท าให้ผลตอบแทน
ส่วนหนึ่งของพวกเขามีส่วนสัมพันธ์กับราคาหุ้นของบริษัทด้วย 
กล่าวคือ หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้น พวกเขาสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ที่
ราคาเดิม ท าให้พวกเขาได้ก าไร ดังนั้นพนักงานที่ได้รับ ESOP ย่อม
ตระหนักถึงราคาหุ้นของบริษัทมากกว่าพนักงานที่ได้รับแต่เงินเดือน
อย่างเดียว 
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 ในขณะเดียวกัน Jensen & Meckling  (1976) [2]  ได้เสนอ
แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดจากตัวแทนโดยการให้สิทธิซื้อหุ้น 
(Employee Stock Ownership Plan : ESOP) ซึ่ ง เป็ น ก า ร ให้
ค่าตอบแทนเพื่อจูงใจให้ผู้บริหาร พนักงาน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
บริษัทและค่าตอบแทนนี้ยังผูกติดความมั่งคั่งของผู้บริหารกับราคา
หุ้นเพื่อจะท าให้ผู้บริหารกับราคาหุ้นเพื่อจะท าให้ผู้บริหารท างาน
อย่างเต็มความสามารถและค านึงถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของบริษัท
เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น (วณิษฐา พิริยะวัฒนะกุล, 2553) [3] 
 งานวิจัยของ Reggie J.F. Martes (2012) [4] ตรวจสอบว่าส่วน
ของผู้ถือหุ้นของพนักงานกระทบต่อผลการด าเนินงานและค่าใช้จ่าย
ในการวิจัยและพัฒนาอย่างไรส าหรับกิจการขนาดใหญ่ในยุโรป 
จ านวน 100 บริษัท ซึ่งมีโครงการให้หุ้นแก่พนักงานในระหว่างปี 
2005-2010 โดยใช้ฐานข้อมูลจาก EFES ผลการศึกษาความถดถอย
เชิงเส้นพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกแต่เป็นความสัมพันธ์แบบไม่
มาก (weak) ระหว่างส่วนของเจ้าของของพนักงานกับผลการ
ด าเนินงานของกิจการ โดยเฉพาะ ROE และ ROA และพบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงลบระหว่าง ส่วนของเจ้าของของพนักงาน กับก าไร
ขั้นต้นและอัตราการเติบโตของผลผลิตของกิจการ การวิเคราะห์
ข้อมู ล ในระยะยาว พบว่า ส่ วนของเจ้ าของของพนักงานมี
ความสัมพันธ์ เชิงบวกกับ ROE และ ROA แต่ผลการศึกษาไม่
สามารถยืนยันได้ว่าการมีส่วนของเจ้าของของพนักงานเพิ่มขึ้นจะ
หมายถึงผลการด าเนินงานที่ เพิ่มขึ้นด้วย ผลการศึกษามีความ
แตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้แต่ยังคงมีงานวิจัยรองรับว่าส่วนของ
เจ้าของของพนักงานเพียงปัจจัยเดียวไม่สามารถรับประกันผลการ
ด าเนินงานของกิจการที่ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ยังช้ีว่าแผนการให้หุ้นแก่
พนักงานเป็นเป้าหมายในระยะยาว  
 ส าห รั บ ป ระ เท ศ ไท ย เริ่ ม มี ก า รน า   (Employee Stock 
Ownership Plan : ESOP)  มาใช้ตั้งแต่ปี 2540 ในระยะแรกถูก
จ ากัดเฉพาะกลุ่มของผู้บริหาร ต่อมาได้ครอบคลุมถึงผู้บริหาร
ระดับกลางและพนักงานระดับล่ างด้ วย  (Employee Stock 
Ownership Plan : ESOP)  ประสบความส าเร็จในต่างประเทศ จึง
ส่งผลให้บริษัทในประเทศไทยเริ่มให้ความสนใจและน า(Employee 
Stock Ownership Plan : ESOP)  มาใช้กันมากขึ้น จากข้อมูล
ล่าสุดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พบว่าบริษัทที่ เข้ าร่วม (Employee Stock Ownership Plan : 
ESOP)  กว่า 90 บริษัท นับตั้งแต่ พ.ศ.2540  – 2551 (วณิษฐา 
พิริยะวัฒนกุล, 2553) [3] 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการ
ให้สิทธิซื้อหุ้นตอบแทนแก่พนักงานกับผลประกอบการของบริษัท 
อันจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนและผู้สนใจลงทุนที่จะได้สามารถ
คาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตของกิจการได้ (อนันต์ ตัน
วิริยะวรกุล, 2552) [5] 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทั้งหมด 780 บริษัท ยกเว้น บริษัท 

ที่ไม่ครอบคลุมถึงบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ MAI และกองทุนรวม 
รวมถึงในกลุ่มธุรกิจการเงิน เช่น กลุ่มธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต 
และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการ
ด าเนินงาน (REHABCO) รวมถึงบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลา 3 
ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 ท าให้มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 490 บริษัท 
2.2 แหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังภายในระยะเวลา 3 ปี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561 จากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือ SET SMART  
2.3 ตัวแปรและการวัดค่า 
 ประกอบด้วยตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม 
 2.3.1 ตัวแปรต้น 
 - หุ้นปันผล วัดค่าด้วยสัดส่วนหุ้นปันผล และจ านวนหุ้นปันผล 
 2.3.2 ตัวแปรตาม 
 - รายได้รวมในปี วัดค่าด้วยรายได้รวมของบริษัท 
 - การเติบโตของรายได้ วัดด้วยรายได้รวมของบริษัท(รายได้ปีนี้-
รายได้ปีก่อน)/รายได้ปีก่อน (%) 
 - ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น วัดค่าด้วยก าไรสุทธิ/ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 
 - ก าไรขั้นต้น วัดค่าด้วย ก าไรสุทธิ/ขาย 
 - ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ วัดค่าด้วย ก าไรสุทธิ/สินทรัพย์ของ
บริษัท 
 2.3.3 ตัวแปรควบคุม 
 - อัตราเงินปันผลตอบแทน 
 - จ านวนเงินปันผล 
 - คะแนนการก ากับดูแลวัดค่าด้วยคะแนนตามระดับคะแนนใน
และกลุ่มและการประกาศ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนใน
แต่ละกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด 
 - มูลค่าตามราคาตลาด วัดค่าด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด 
 - การก่อหนี้ วัดค่าด้วยหนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 - ประเภทอุตสาหกรรม 8 ประเภทที่ก าหนดในการแบ่งประเภท
อุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
3. วิธีการวิจัย 
3.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
      การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เป็นการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของตัว
แปรต้นและตัวแปรตามทั้ง 3 ปี เพื่อรายงานค่าเฉลี่ย(Mean) ค่า
ต่ าสุด, ค่าสูงสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลแต่ละตัวแปร 
 3.1.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 สถิติที่ ใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น คือ  
Pearson Correlation โดยพิจารณาว่าจะเกิดปัญหาตัวแปรต้นมี
ความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) แล้วจึงจะวิเคราะห์ความ
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ถด ถอ ย พ หุ คู ณ  (Regression Analysis) โด ย วิ เค ร าะ ห์ แ บ บ 
Multiple regression เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
3.2 สมมติฐานการวิจัย 
 1. หุ้นปันผลผลส่งผลกระทบต่อรายได้รวมในทิศทางบวก 
 2. หุ้นปันผลส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้ในทิศ
  ทางบวก 
 3. หุ้นปันผลส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
  ในทิศทางบวก 
 4. หุ้นปันผลที่ส่งผลกระทบต่อก าไรขั้นต้นในทิศทางบวก 
 5. หุ้นปันผลส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในทิศ
  ทางบวก 
  
3.3 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 แบบจ าลอง 
  
3.4 แบบจ าลอง  
 REV = β0  +  β1SDR + β2STOCK + β3DVDY + β4DVD 
β5CGSC + β6MarC + β7Lev + β8Type ………..(1) 
 GROWTH = β0  +  β1 SDR + β2STOCK + β3 DVDY + 
β4DVD β5CGSC + β6MarC + β7Lev + β8Type ………..(2) 
 ROE = β0 +  β1SDR + β2STOCK + β3DVDY + β4DVD 
β5CGSC + β6MarC + β7Lev + β8Type ………..(3) 
 Profit Margin = β0 + β1SDR + β2STOCK + β3DVDY + 
β4DVD β5CGSC + β6MarC + β7Lev + β8Type ………..(4) 
 ROA = β0 +  β1SDR + β2STOCK + β3DVDY + β4DVD 
β5CGSC + β6MarC + β7Lev + β8Type………..(5)   
โดยREV  แทน รายได้รวมในปี 
 GROWTH แทน การเติบโตของรายได้ 
 ROE  แทน ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 Profit Margin แทน ก าไรขั้นต้น 
 ROA  แทน ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

 SDR  แทน สัดส่วนหุ้นปันผล 
 STOCK แทน จ านวนหุ้นปันผล 
 DVDY แทน อัตราเงินผลตอบแทน 
 DVD  แทน เงินปันผลต่อหุ้น 
 CGSC แทน คะแนนการก ากับดูแล 
 MarC  แทน มูลค่าตามราคาตลาด 
 Lev  แทน การก่อหนี ้
 Type  แทน ประเภทอุตสาหกรรม 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการให้สิทธิซื้อหุ้นตอบแทนพนักงานส่งผลต่อผล
ประกอบการที่ดีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้แสดงผลการศึกษาเป็น 2 ส่วนคือผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และผลการทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิติเชิงอนุมาน ดังต่อไปนี้ 
 

1. ผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 490 ข้อมูล ได้ถูกน ามาประมวล
และตัวแปรตาม 
  วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อเป็นการสรุปข้อมูลพื้นฐาน
ของข้อมูลและเพื่ อให้ทราบถึงลักษณะของประชากรที่ ใช้ใน
การศึกษา ซึ่ งประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าต่ าสุด (Min), 
ค่ าสู งสุ ด  (Max) แ ล ะส่ วน เบี่ ย ง เบ น ม าต ร ฐ าน  (Standard 
Deviation) โดยจะวิเคราะห์ ในรูปค่าของสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับ
ลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มข้อมูล ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของข้อมูลตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

 จากตารางที่ 1 รายได้รวม (REV) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 
23,840.68 ล้านบาท, ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 2,367,958.54 
ล้านบาท, ค่าต่ าสุด (Minimum) เท่ากับ 0 ล้านบาท, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. Deviation) 122,792.06 ล้านบาท  
 การเติบโตของรายได้ (GROWTH) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 
537.87 ล้านบาท, ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 77,333.19 ล้าน
บาท, ค่าต่ าสุด (Minimum) เท่ากับ -1.00 ล้านบาท, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. Deviation) 4,486.04 ล้านบาท  
 ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีค่าเฉลี่ย (Mean) 
เท่ากับ 10.72%, ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 98.68%, ค่าต่ าสุด 
(Minimum) เท่ากับ -116.08% , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. 
Deviation) 13.13% 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
REV 0 2367958.54 23840.68 122792.06 
GROWTH -1.00 77333.19 537.8674 4486.0372 
ROE -116.08 98.68 10.7233 13.1317 
PROFIT MARGIN -80.16 100.00 25.6383 17.8650 
ROA -51.97 75.06 8.2188 7.9394 
SDR 0 50.00 0.4434 2.9103 
STOCK 0 0.88 0.0035 0.0330 
DVDY 0 24.05 0.1043 1.0496 
DVD 0 30.36 0.9478 2.6577 
MARKETCAP  0 1313897.83 34334.1842 104882.5674 
LEV -11.25 8.92 1.0333 1.1204 

ตัวแปรต้น 
- สัดส่วนหุ้นปันผล (SDR) 
- จ านวนหุ้นปันผล (STOCK) 
 

ตัวแปรตาม 
- รายได้รวม (REV) 
- การเติบโตของรายได้ 
 (GROWT) 
- ผลตอบแทนต่อส่วน ผู้ถือหุ้น 
 (ROE) 
- ก าไรขั้นต้น (ProfitMargin) 
- ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
 (ROA) 

ตัวแปรควบคมุ 
- อัตราเงินปันผลตอบแทน (DVDY) 
- เงินปันผล (DVD) 
- คะแนนการก ากับดูแล (CGSC) 
- มูลค่าตามราคาตลาด (MarC) 
- การก่อหน้ี (Lev) 
- ประเภทอุตสาหกรรม (Type) 
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 ก าไรขั้นต้น (PROFIT MARGIN) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ ากับ 
25.6383% , ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 100.00% , ค่าต่ าสุด 
(Minimum) เท่ากับ -80.16% , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. 
Deviation) 17.87% 
 ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 
8 .22% , ค่ าสู งสุ ด  (Maximum) เท่ ากั บ  75 .06% , ค่ าต่ าสุ ด 
(Minimum) เท่ากับ -51.97% , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. 
Deviation) 7.94% 
 สัดส่วนหุ้นปันผล (SDR) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 0.44 บาท/
หุ้น , ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 50.00 บาท/หุ้น , ค่าต่ าสุด 
(Minimum) เท่ากับ 0 บาท/หุ้น , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. 
Deviation) 2.91 บาท/หุ้น  
 หุ้นปันผล (STOCK)มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 0 บาท/หุ้น , 
ค่ าสู งสุ ด  (Maximum) เท่ า กั บ  0 .8 8  บ าท /หุ้ น , ค่ า ต่ า สุ ด 
(Minimum) เท่ากับ 0 บาท/หุ้น , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. 
Deviation) 0.03 บาท/หุ้น 
 อัตราเงินปันผลตอบแทน (DVDY) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 
0.10 ล้านบาท, ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 24.05ล้านบาท, ค่า
ต่ าสุด (Minimum) เท่ากับ 0 ล้านบาท, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Std. Deviation) 1.05 ล้านบาท  
 เงินปันผล (DVD) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 0.95 ล้านบาท , 
ค่ าสู งสุ ด  (Maximum) เท่ ากั บ  30 .36  ล้ าน บ าท , ค่ าต่ าสุ ด 
(Minimum) เท่ากับ 0 ล้านบาท , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. 
Deviation) 2.66 ล้านบาท  
 มูลค่ าตามราคาตลาด (MARKETCAP) มีค่ า เฉลี่ ย  (Mean) 
เท่ากับ 34 ,334.1842 ล้านบาท , ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 
1,313,897.83 ล้านบาท, ค่าต่ าสุด (Minimum) เท่ากับ 0 ล้านบาท, 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) 104,882.57 ล้านบาท   
 การก่ อหนี้   (LEV) มี ค่ า เฉลี่ ย  (Mean) เท่ ากับ  1.03 เท่ า , 
ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 8.92 เท่า, ค่าต่ าสุด (Minimum) 
เท่ากับ -11.25 เท่า, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) 
1.12 เท่า 
 
ตารางที ่1.1 แสดงจ านวนของบริษัทในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม 

Type 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Frequency 46 41 30 86 58 19 78 358 

Percent 12.85% 11.45% 8.38% 24.02% 16.20% 5.31% 21.79% 100 

 จากตารางที่ 1.1 พบว่า บริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร (1) มีจ านวน 46 บริษัท คิดเป็น 12.85% 
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (2) มีจ านวนบริษัท คิด
เป็น 11.45%บริษัทที่อยู่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  (3) มี
จ านวนบริษัท คิดเป็น 8.38% บริษัทที่อยู่ ในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ (4) มีจ านวนบริษัท คิดเป็น 24.02% บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม  (5) มีจ านวนบริษัท คิดเป็น 
16.20% บริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (6) มี

จ านวนบริษัท คิดเป็น 5.31%บริษัทที่อยู่ ในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (7) มีจ านวนบริษัท คิดเป็น 21.79% 
 
ตารางที ่1.2 แสดงจ านวนของบริษัทในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม 
CG Score 0 1 2 3 Total 

Frequency 252 259 345 217 1073 
Percent 23.46% 24.12% 32.12% 20.20% 100 

 จากตารางที่ 1.2 พบว่า รายช่ือบริษัทที่ไม่มีคะแนนการก ากับ
ดูแลในระดับ (0) มีจ านวน 252 บริษัท คิดเป็น 23.46% รายช่ือ
บริษัทที่มีคะแนนการก ากับดูแลในระดับดี(1) มีจ านวน 259 บริษัท 
คิดเป็น 24.12%รายช่ือบริษัทที่มีคะแนนการก ากับดูแลในระดับดี
มาก (2) มีจ านวน 345 บริษัท คิดเป็น 32.12% รายช่ือบริษัทที่มี
คะแนนการก ากับดูแลในระดับดีเลิศ (3) มีจ านวน 217 บริษัท คิด
เป็น 20.20% 
 
 2. ผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  
 2.1 การทดสอบเงื่อนไขในการใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ 
(Regression) 
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติ เชิงพรรณนาเพื่อทดสอบสมมติฐานในการ
วิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อการ ก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้การ 
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง โดยที่เทคนิควิธีการนี้มี
เงื่อนไขดังต่อไปนี้  
  1.  ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนมีค่าเท่ากับ 0 โดยวิธีการ
ก าลังสองน้อยที่สุดจะมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0 เสมอ  
  2.  การตรวจสอบความเป็นอิสระของตัวแปรโดยการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยสถิติ Pearson Correlation 
ซึ่งจากตารางที่ 2 พบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่าง 
0.005 – 0.366 โดยค่าสูงสุดอยู่ในระดับต่ า (Hinkel D.E. 1998, p.118) 
[6] ซึ่งแสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 

 
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  

 SDR DVDY 
STOC

K DVD TYPE LEV 
CG 

Score 
LnMar 
ketcap 

SDR Pearson 
Correlation 

1 .366** .247** -.039 .071 .057 -.013 -.042 

DVDY Pearson 
Correlation 

.366** 1 .199** -.012 .068 .024 .038 -.019 

STOCK Pearson 
Correlation 

.247** .199** 1 -.005 .013 .040 .024 -.017 

DVD Pearson 
Correlation 

-.039 -.012 -.005 1 -.051 -.062* .041 .115** 

TYPE Pearson 
Correlation 

.071 .068 .013 -.051 1 .007 -.082 -.152** 

LEV Pearson 
Correlation 

.057 .024 .040 -.062* .007 1 .144** .151** 

CG Score Pearson 
Correlation 

-.013 .038 .024 .041 -.082 .144** 1 .319** 

LnMarket 
cap 

Pearson 
Correlation 

-.042 -.019 -.017 .115** -.152** .151** .319** 1 

 

  3. การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity กล่าวคือ ตัวแปร
อิสระทั้ งหมดจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเองโดยใช้สถิติการ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายๆตัวด้วยค่าสถิติ 
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Collinearity Statistics 2 ค่ า ผลที่ ได้  จากตาราง 3 จะพบว่ าค่ า 
Tolerance อยู่ระหว่าง 0.454 – 0.972 ซึ่งไม่มีค่าใดต่ ากว่า 0.1 และ 
VIF อยู่ระหว่าง 1.028 – 2.201 ซึ่งไม่มีค่าใดสูงกว่า 10  ดังนั้นจึงไม่เกิด
ปัญหา Multicollinearity หรือ   เกิดสหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปร
อิสระ  
  4.  การพิจารณาความคลาดเคลื่อน จากค่า Durbin-Watson 
ในตารางที่  3 มีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 2.11  ซึ่งอยู่ในช่วง 
1.50 - 2.50 แสดงว่าความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรมีความอิสระ
ต่อกัน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) [7] 
 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ 
(Regression) คณะผู้วิจัยได้น าเสนอแบบจ าลองที่ 3 ส าหรับการ
ทดสอบความสัมพันธ์ของการให้สิทธิซื้อหุ้นตอบแทนแก่พนักงานกับ
ผลประกอบการของบริษัทที่วัดด้วยอัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้
ถือหุ้น (ROE) เนื่องจากเป็นแบบจ าลองที่มีอ านาจในการพยากรณ์
เท่ากับ 23% สูงที่สุดจากทั้งหมด 5 แบบจ าลอง (Adjusted R 
Square เท่ากับ 0.23) โดยใช้สถิติ Multiple Regression ด้วยวิธี 
Enter ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปร อัตราผลตอบแทน
เงินปันผล และมูลค่าตลาด มีความสัพพันธ์ในทางบวก กับ ROE ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า เมื่ออัตราผลตอบแทน 
และมูลค่าราคาตลาดเพิ่มขึ้นส่งผลให้ ROE เพิ่มขึ้น และพบว่า ตัว
แปรการก่อหนี้ มีความสัมพันธ์ในทางลบกับ ROE ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 หมายความว่าเมื่อการก่อหนี้เพิ่มขึ้นจะท าให้ ROE  
ลดลง  
 
ตารางที่ 3 ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) วิธี Enter 

Coefficientsa ROE วธีิ Enter 

Variables 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Tolera
nce VIF 

(Constant) -12.55 3.27  -3.84 .00   

SDR -.76 .49 -.11 -1.56 .12 .45 2.20 

STOCK 26.96 27.40 .06 .98 .33 .56 1.77 

DVDY 5.00 1.23 .25 4.05 .00 .59 1.711 

DVD .16 .23 .03 .70 .48 .97 1.03 

CG Score -.32 .57 -.03 -.56 .58 .84 1.19 

TYPE .08 .27 .01 .28 .78 .97 1.04 

LEV -2.53 .50 -.25 -5.04 .00 .95 1.06 

LnMarketcap 2.83 .35 .42 8.13 .00 .86 1.17 

R Square = .25            Adjusted R Square = .23             Durbin-Watson = 2.11 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการให้สิทธิซื้อหุ้นตอบแทนแก่พนักงานส่งผลต่อ
ผลประกอบการที่ดีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนดค่าสัมประสิทธิหน้าตัวแปรในการเขียนสมการ 
Regression ผู้วิจัยจึงด าเนินการทดสอบข้อมูลด้วยวิธี Enter ได้ผล
สรุปเพื่อตอบสมมติฐานท่ีตั้งไว้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
6. อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยการให้สิทธิ์ซื้อหุ้นตอบแทนแก่พนักงานส่งผลต่อ
ผลประกบการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พบว่ามีหลายปัจจัยที่มีผลต่อผลประกอบการ ซึ่ง
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

จากการที่ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการวัดหุ้นปันผลเป็น 2 ลักษณะ คือ 
สัดส่วนหุ้นปันผล และจ านวนหุ้นปันผล ผลการศึกษาพบว่าหุ้นปัน
ผลทั้งที่วัดค่าด้วยสัดส่วนหุ้นปันผล และจ านวนหุ้นปันผลไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับผลการด าเนินงานของ
บริษัท กล่าวคือการที่กิจการที่ให้สิทธิ์ซื้อหุ้นแก่พนักงานไม่ได้ส่งผล
ให้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ Reggie J.F. 
Martes (2012) [4] ที่ พบว่า ส่ วนของเจ้ าของของพนักงาน มี
ความสัมพันธ์แบบไม่มากกับผลการด าเนินงานของกิจการที่วัดด้วย 
ROE  

อัตราเงินปันผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นซึ่งสอดคล้องกับ ภาณุพันธุ์ อุดมผล, (2560) [8] เรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งพบว่า  อัตราการจ่ายเงินปันผล
มีอิทธิผลต่อผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ในทิศทางเดียวกัน 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรคุม อันได้แก่ 
คะแนนการก ากับดู แลกิ จการ ไม่ มี ค วามสัมพั นธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นซึ่ งสอดคล้องกับ  Eppsand 
Cereola (2012) [9] ได้ศึกษา พบว่าคะแนนการก ากับดูแลกิจการ
ไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส าคัญทาสถิติ
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 กล่าวคือการที่กิจการมีผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น(ROE) ที่ เพิ่ มขึ้นหรือลดลงนั้นไม่ ได้ขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของคะแนนการก ากับดูแล 

ประเภทอุตสาหกรรมไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (ROE) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนันทนา  สุนทร
บุรุษ (2545) [10] เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างราคาตลาดของหุ้น
และอัตราส่วนทางการเงินของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมการ
สื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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การก่อหนี้มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น(ROE) เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Reggie Martes, (2012) 
[4] เรื่ อ ง  Employee ownership and firm performance:The 
performance of employee-owned firms in Europe 

มูลค่าตามราคาตลาดมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้ น(ROE) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
อาภากร วนเศรษฐ, (2559) [11] ศึกษาเรื่อง ผลกระทบอัตราส่วน
ทางการเงินต่อราคาหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ 
 
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 งานวิจัยในอนาคตควรท าในกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก หรือแยกเป็น
บริษัทที่จดทะเบียนกับบริษัทไม่ได้จดทะเบียน และมีการควบคุมตัว
แปรที่จะท าให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นและท าให้งานวิจัยมีข้อสรุปที่
แข็งแกร่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเส้นทางการส่งออกสินค้าช่องทางจุดผ่อนปรนห้วย
ต้นนุ่นไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 2) เพื่อศึกษาเส้นทางเช่ือมโยงการส่งออกสินค้าและบริการระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา และประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ 3) เพื่อวิเคราะห์โอกาสของผู้ประกอบการในการส่งออกสินค้าและ
บริการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
 ผลการวิจัย พบว่า เส้นทางการส่งออกสินค้าช่องทางจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่นไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีระยะทางประมาณ 169 
กิโลเมตร มีถนนเช่ือมต่อจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปจนถึงเขตชายแดน จุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่นจึงเหมาะแก่การค้าขายชายแดนและเหมาะแก่การเปิด
ประตูสู่ตะวันตกอย่างแท้จริง อีกทั้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมายังมีเส้นทางเช่ือมโยงการส่งออกสินค้าและบริการกับประเทศไทยเป็นระยะทางกว่า 
1,800 กิโลเมตรครอบคลุม 10 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจการค้าตั้งแต่การค้าที่มีมูลค่าไม่สูงมากไปถึงการค้าที่มีมูลค่าสูง ทั้งนี้สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมามีชายแดนเช่ือมต่อกับประเทศเพื่อน 4 ประเทศ ได้แก่ จีน ไทย อินเดีย และบังกลาเทศ และมีจุดการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อน
บ้านถึง 15 แห่ง ผู้ประกอบการจึงมีโอกาสท าธุรกิจการค้าการส่งออกสินค้าและบริการระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและเช่ือมต่อไปยัง 3 
ประเทศดังกล่าวได้   
ค าส าคัญ: ผู้ประกอบการ การส่งออก สินค้าและบริการ จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น 
 

ABSTRACT 
 This research is a combination of research. The operating research has a purpose of 1) to study the export routes of the 
Huaytonnoon’s channels bordering checkpoint to Republic of the Union of Myanmar. 2) to study of routes export products and 
services between Thailand and Republic of the Union of Myanmar and the country with the bordering with Republic of the 
Union of Myanmar and 3) to analyze the opportunity of entrepreneurship in export products and services between Thailand and 
Republic of the Union of Myanmar. 
 The research results found that the route to the export of the Huaytonnoon to Republic of the Union of Myanmar has 
about 169 kilometers. There is a road to connect from Mae Hong Son Province to the border area. Huaytonnoon bordering 
checkpoint is suitable for the border trade, and it is ideal for the opening to the west corridor. Also, the Republic of the Union 
of Myanmar has routes to export products and services with Thailand covering ten provinces is a distance of over 1,800 
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kilometers. There is a trade business form since the trade is not high-value to the high-value trade. In order, the Republic of the 
Union of Myanmar has a bordering connected with four countries:  China, Thai, India, and Bangladesh. Also, there is a border 
trade point with the neighborhood to 15 areas. The entrepreneur has opportunities to do exports business, products, and services 
between The Republic of the Union of Myanmar and connect to three countries as above-mentioned. 
Keywords: Entrepreneur, Export, Products and Services, The checkpoint for the border trade Huay ton noon.  
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยมีมิติทางการค้าชายแดนอีกหลายประเด็นที่ต้อง
เร่งรัดด าเนินการเพื่อกระจายรายได้และผลประโยชน์ทางการค้า
ชายแดนให้แก่คนในพื้นที่ชายขอบของประเทศ แนวโน้มการค้า
ชายแดนมีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีความส าคัญกับ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท าให้สามารถติดต่อค้าขายไปมาหาสู่
กันระหว่างพรมแดน มีช่องทางการค้าชายแดนระหว่างกัน โดยมีทั้งจุด
ผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนช่ัวคราว และจุดผ่อนปรนกระจายอยู่ใน
จังหวัดชายแดนท่ัวประเทศ  
 ปัจจุบันประเทศไทยให้ความส าคัญกับการค้าการลงทุน
ชายแดน ซึ่งถือว่ามีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจและน าไปสู่การกระจาย
ผลประโยชน์ และลดความเลื่อมล้ าด้านรายได้ โดยสิ่งแรกที่ต้องเร่ง
ด าเนินการ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นโอกาส
การค้าจากก าลังซื้อที่ก าลังเติบโตและการอ านวยความสะดวกด้านการค้า
ระหว่างประเทศที่พัฒนามากขึ้น ปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบของสินค้า
ไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน คือ ความคุ้นเคยกันทางด้านวัฒนธรรม 
เนื่องจากรูปแบบการบริโภคที่มีความใกล้เคียงกันเป็นพื้นฐานดั้งเดิม ท า
ให้สินค้าที่ส่งไปขายยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านไม่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
มากนัก อีกทั้งผู้บริโภคในตลาดเพื่อนบ้านมีความนิยมและยอมรับสินค้า
ไทยในระดับค่อนข้างดี ในฐานะที่เป็นสินค้าคุณภาพดี มีความน่าเช่ือถือ 
ราคาไม่แพง สินค้าที่มีศักยภาพที่ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถ 
ในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในตลาดเพื่อนบ้าน อาทิ สินค้าอาหารและ
เครื่องดื่ม อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม สินค้า
ประดับบ้าน รวมทั้งเสื้อผ้าและสินค้าแฟช่ัน เป็นต้น 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอนถือเป็นจังหวัดชายแดนของประเทศไทย 
ที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียน
มา มีช่องทาง-ท่าข้ามเข้าออกชายแดนระหว่างกันถึง 30 ช่องทาง 9 
ท่าข้าม และมีจุดผ่อนปรนทางการค้าถึง 5 จุดผ่อนปรน ประกอบด้วย 
จุดผ่อนปรนบ้านห้วยผึ้ง จุดผ่อนปรนบ้านน้ าเพียงดิน จุดผ่อนปรนบ้าน
ห้วยต้นนุ่น จุดผ่อนปรนบ้านเสาหิน และจุดผ่อนปรนบ้านแม่สามแลบ 
(รายงานความคืบหน้าจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น ) [1]   

จุดผ่อนปรนเหล่านี้ท าให้คนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่กัน ซื้อขายสินค้า
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างยาวนาน ประกอบกับจังหวัด
แม่ฮ่องสอนพยายามผลักดันให้จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่นเป็นจุดผ่าน
แดนถาวร เพื่อเป็นการส่งเสริมการแข่งขันการค้าบริเวณชายแดนของ
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้มีการขยายตัวมาก
ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง คุณภาพชีวิตของคน 
ในเขตพื้นท่ีชายแดนมีรายได้เพิ่มขึ้น และไม่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อ่ืน 
 อย่างไรก็ตามแม้จะมีการผลักดันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงเส้นทางและโอกาสของผู้ประกอบการในการส่งออก
สินค้าและบริการบริเวณจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเส้นทางการส่งออกสินค้าช่องทาง
จุดผ่อนปรนหัวยต้นนุ่นไปยังสาธารณแห่งสหภาพเมียนมา และวิเคราะห์
โอกาสของผู้ประกอบการในการส่งออกสินค้าและบริการระหว่างประเทศไทย
กับสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา เพื่อเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้ประกอบการใช้ตัดสินใจในการค้าการการลงทุนกับสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาเส้นทางการส่งออกสินค้าช่องทางจุดผ่อนปรน

ห้วยต้นนุ่นไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
2.2 เพื่อศึกษาเส้นทางเช่ือมโยงการส่งออกสินค้าและบริการ

ระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประเทศท่ีมี
ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

2.3 เพื่อวิเคราะห์โอกาสของผู้ประกอบการในการส่งออก
สินค้าและบริการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยนี ้มีขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี  

3.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่  ผู้วิจัยใช้พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3.2 ขอบเขตด้านเวลา  งานวิจัยนี้ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 1 

มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562  
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3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา  ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากแหล่งปฐมภมูิ 

(Primary Data) และแหล่งทุติยภูมิ  (Secondary Data) โดยใช้วิธี
การศึกษาจากข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Study) ในประเด็น
แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดการค้าชายแดน ประเภทจุด
ผ่านแดน บริบทการค้าชายแดนระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

3.4 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
3.4.1 ประชากร งานวิจัยนี้ใช้ประชากรจากหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย ส านักงาน
ศุลกากรจังหวัด ปกครองจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด 
ส านักงานพัฒนาชุมชน หน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่  17 และ
สถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ ส่วนหน่วยงานเอกชน ประกอบด้วย 
หอการค้าจังหวัด บริษัทประชารัฐรักสามัคคี และผู้ประกอบการการคา้
ชายแดน  

3.4.2 กลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้ง
วิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างงานวิจัยเชิงปริมาณมีจ านวน 150 คน และกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยเชิงคุณภาพมีจ านวน 20 คน    
 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ใช้
วิธีด าเนินการวิจัยแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย โดยใช้เครื่องมือ
การวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล และสถิติการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด
ดังนี ้
 4.1 เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยให้ผู้ เ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือ และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยรวมที่
ระดับ 0.914 และมีค่า IOC ของแบบสัมภาษณ์โดยรวมที่ระดับ 0.85  
 4.2 วิธีการเก็บข้อมูล 
 งานวิจัยนี้ มีวิธีการเก็บข้อมูล โดยแบ่งตามลักษณ์ของข้อมูล
เพื่อการวิจัย ดังนี้  

4.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นการศึกษาภาคสนาม ใช้
แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่และ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 150 คน 

4.2.2 ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อาทิ ข้าราชาการในเขตพื้นที่จ านวน 6 คน กลุ่มผู้ประกอบการการค้า
ชายแดน จ านวน 10 คน กลุ่มนักวิชาการในสถาบันการศึกษาในเขต
พื้นที่ จ านวน 4 คน รวมจ านวน 20 คน  

4.2.3 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารทางวิชาการ บทความวิจัย วารสาร นิตยสาร รายงานการวิจัย
และรายงานประจ าปีเพื่อใช้ประกอบการวิจัย  
 4.3 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้สถิติพรรณนาหาค่า
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์
ข้อมูลจากเนื้อหา โดยรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดสรปุเปน็
ความเรียง และเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

5. ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน รายละเอียด ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับพ้ืนฐานของพ้ืนที่ และ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 58.30 อายุระหว่าง 36-40 ปี ร้อยละ 69.40 ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 53.45 รูปแบบการส่งออกเป็นลักษณะ 
ผู้ส่งออกและผู้ค้า ร้อยละ 55.10 ประเภทของธุรกิจการประกอบ
การค้าชายแดนส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 70.40 และ
ผู้ประกอบการมีประสบการณ์การด าเนินงานมากกว่า 6 ปีขึ้นไป  
ร้อยละ 65.20  
 ตอนที่ 2 ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผลการศึกษาเส้นทางการส่งออกสินค้าช่องทางจุดผ่อนปรน
ห้วยต้นนุ่นไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พบว่า เส้นทางการ
ส่งออกหากเริ่มจากตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปอ าเภอขุนยวม มีระยะทาง
ประมาณ 60 กิโลเมตร สภาพเส้นทางลาดยาง โดยใช้เส้นทางหลักสาย 
108 และจากตัวอ าเภอขุนยวมไปยังจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น 
ระยะทางรวมประมาณ 42 กิโลเมตร โดยจากอ าเภอขุนยวมจะผ่าน
หมู่บ้านต่อแพ บ้านประตูเมือง ระยะทาง 13 กิโลเมตร สภาพเส้นทาง
เป็นถนนลาดยาง และจากบ้านประตูเมืองไปบ้านห้วยต้นนุ่น สภาพ
ถนนเป็นถนนลาดยางเลนเดียวระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร จนถึง
เขตแนวชายแดนจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น   
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 จากแนวชายแดนจะพบหมู่บ้านแรกคือ หมู่บ้านน้ ามาง บ้าน
กลาง อ าเภอแม่แจ๊ะ สภาพเส้นทางจะเป็น ถนนลาดยางหินคลุกเลน
เดียวตลอด และจากเขตแดนระหว่างไทย-เมียนมาไปจนถึงจังหวัดลอย
ก่อ รัฐคะยา เป็น ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง 
และจากลอยก่อไปเมืองกองเจ เมืองหลวงของรัฐฉาน  ใช้เวลาอีก
ประมาณ 5 ช่ัวโมง ด้วยพรมแดนที่ติดต่อกันและสามารถเช่ือมโยง

เส้นทางการค้าไปยังเมืองต่าง ๆ ของเมียนมา ดังนั้นจุดผ่อนปรนบ้าน
ห้วยต้นนุ่นจึงเหมาะแก่การค้าขายชายแดนและเป็นอีกปัจจัยที่ท าให้
ผู้ประกอบการมีโอกาสค้าขายชายแดนกับเมียนมา และยังเป็นการ
ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของจั งหวัดแม่ฮ่ องสอนที่ต้ อ งการ 
เปิดประตูสู่ตะวันตกกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 แผนที่บริเวณจดุผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น 
ที่มา : รายงานความคืบหน้าจุดผอ่นปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น[1] 
 
 นอกจากน้ี หากเดินทางจากจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุน่
ไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมืองลอยก่อ จะมีระยะทาง 150 
กิโลเมตร  ไปเมืองตองอู ระยะทาง 200 กิโลเมตร ไปเมืองเนปิดอร์ 
ระยะทาง 220 กิโลเมตร ไปเมืองตองยี ระยะทาง 300 กิโลเมตร  

ไปเมืองแปร ระยะทาง 320 กิโลเมตร ไปเมืองทันเวย์ ระยะทาง 440 
กิโลเมตร ไปเมืองมัณฑะเลย์ ระยะทาง 580 กิโลเมตร และไปยัง
ชายแดนประเทศบังกลาเทศ ระยะทาง 820 กิโลเมตร ดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงระยะทางจากด่านห้วยต้นนุ่นไปยังเมืองส าคัญต่าง ๆ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ที่มา : รายงานความคืบหน้าจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น [1]   

ช่องทางการคา้ที่ส  าคญัระหว่างไทย-พม่าดา้นจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

The checkpoint for the border trade Huay Ton Noon (BP.13) 
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 ผลการศึกษาเส้นทางเชื่อมโยงการส่งออกสินค้าและบริการ
ระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประเทศ
ที่มีชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  พบว่า 
ประเทศเมียนมามีแนวเขตติดต่อกับชายแดนไทยเป็นระยะทางยาว
ประมาณ 1,800 กิ โลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่  10 จังหวัด ได้แก่  
แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ซึ่งเป็นเส้นทางเช่ือมโยงการ
ส่งออกสินค้าและบริการกับประเทศไทย การค้าหรือการท าธุรกรรม
ทางการค้าบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศมีรูปแบบตั้งแต่การค้า 
ที่มีมูลค่าไม่สูงมาก เช่น การซื้อขายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนจนถึงการค้าที่มีมูลค่าสูงระหว่าง
หน่วยงานรัฐของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้จังหวัดที่มีศักยภาพทางด้าน
การค้าชายแดน ระหว่างไทยกับเมียนมามี 7 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน 
(ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน) เชียงราย (ด่านศุลกากรแม่สาย) เชียงใหม่ 
(ด่านศุลกากรเชียงดาว) ตาก (ด่านศุลกากรแม่สอด) กาญจนบุรี (ด่าน
ศุลกากรสังขละบุรี) ประจวบคีรีขันธ์ (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์) 
และระนอง (ด่านศุลกากรระนอง) ซึ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีรายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตามไปด้วย การค้าและ 
การท่องเที่ยวมีความเติบโตสูงขึ้น ส่วนอีก 3 จังหวัดที่ไม่มีการค้า
ชายแดน ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี และชุมพร เนื่องจากพรมแดน 
ที่ติดต่อกันเป็นภูเขาและพื้นที่ป่า และไม่มี ชุมชนอาศัยอยู่ ทั้งนี้  
หน่วยงานรับผิดชอบของการค้าชายแดนเมียนมา คือ กรมการค้า
ชายแดน (Department of Border Trade: DOBT) ซึ่งปัจจุบันได้มี
การจัดตั้งจุดบริการ One Stop Services ขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก
ต่อการค้าประเภทน าเข้า-ส่งออกชายแดนระหว่างประเทศ 
 นอกจากนี้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมายังมีชายแดน
เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ จีน ไทย อินเดีย และ
บังกลาเทศ มีจุดการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านถึง 15 แห่ง  
ท าให้การค้าชายแดนของเมียนมามีความส าคัญมากขึ้นหลังจาก 
ที่ประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ยกเลิกการคว่ าบาตร ประกอบกับนโยบาย
เปิดประเทศของเมียนมามีความร่วมมือในอนุภูมิภาคที่ เพิ่มขึ้น 
ตลอดจนการยกเลิกการควบคุมการน าเข้าสินค้าหลายชนิด และ 
การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ทางการค้า ท าให้การค้าชายแดนมีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามล าดับ  
 ผลการวิเคราะห์โอกาสของผู้ประกอบการในการส่งออก
สินค้าและบริการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา พบว่า ประชากรของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามี

พฤติกรรมการกินอยู่ที่คล้ายคลึงกับคนไทย และนิยมใช้สินค้าที่มาจาก
ประเทศไทยมากกว่าประเทศจีน ทั้งนี้ยอดส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าและ
จ านวนส่งออกมากที่สุดทางช่องทางจุดผ่อนปรนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
10 อันดับแรก  ได้แก่  เบียร์กระป๋อง ผงชูรส สุราต่างประเทศ สปาย
ไวน์ กาแฟปรุงส าเร็จรูป เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เครื่องขุดดินชนิด
ขับเคลื่อนพร้อมอุปกรณ์ รถแทรกเตอร์ไถนา นมถั่วเหลือง และไวน์ 
ที่ท าจากองุ่นสด ส่วนประเภทสินค้าที่มีการน าเข้า ได้แก่ โค-กระบือ 
มีชีวิต สินแร่พลวง พริกแห้ง และเปลือกไม้ (รายงานภาวะการค้า
ชายแดนไทย – เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ) [2] ดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงมีโอกาสท าธุรกิจส่งออกสินค้าดังกล่าวไปขายยัง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา ทั้งนี้หากผู้ประกอบการตั้งโรงงานหรอื
สร้างโกดังสินค้าดังกล่าวข้างต้นไว้ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็จะท า
ให้ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าจากโรงงานทางภาคกลางไปยังผู้บริโภค
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ด้วย     
 

6. การอภิปรายผล  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 36-
40 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รูปแบบการส่งออกเป็น
ลักษณะผู้ส่งออกและผู้ค้า ประเภทธุรกิจสินค้าส่งออกส่วนมากคือ
สินค้าอุปโภคบริโภค และผู้ประกอบการมีประสบการณ์การด าเนินงาน
มากกว่า 6 ปีขึ้นไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระยุทธ ทนทาน [3]  
ที่กล่าวว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 36-
4 0  ปี  มี ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  โ ด ย มี รู ป แ บ บ 
การส่งออกเป็นลักษณะผู้ส่งออกและผู้ค้า สินค้าส่วนใหญ่เป็นประเภท
สินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีประสบการณ์การด าเนินงานระหว่าง 6-10 ป ี 
 เส้นทางการส่งออกสินค้าช่องทางจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่นไปยัง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หากเริ่มจากตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนไป
อ าเภอขุนยวม ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร สภาพเส้นทางลาดยาง 
โดยใช้เส้นทางหลักสาย 108 และจากตัวอ าเภอขุนยวมไปยังจุดผ่อน
ปรนบ้านห้วยต้นนุ่น ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร โดยจากแนว
ชายแดนหมู่บ้านแรกที่พบ คือ บ้านน้ ามาง บ้านกลาง อ าเภอแม่แจ๊ะ 
สภาพเส้นทางจะเป็น ถนนลาดยางหินคลุกเลนเดียวตลอด  และจาก
เขตแดนระหว่างไทย-เมียนมาไปจนถึงจังหวัดลอยก่อ รัฐคะยา เป็น
ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง และจากลอยก่อไป
เมืองกองเจ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน ใช้เวลาประมาณ 5 ช่ัวโมง 
ด้วยพรมแดนที่ติดต่อกันและสามารถเช่ือมโยงเส้นทางการค้าไปยัง
เมืองต่าง ๆ ของเมียนมา จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่นจึงเหมาะแก่
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การค้าขายชายแดนและเหมาะแก่การเปิดประตูสู่ตะวันตก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของนวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ [4] ได้ท าการวิจัยการค้าชายแดน
บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องกร่างระหว่างจังหวัดสุรินทร์ประเทศ
ไทยและจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา พบว่า จุดผ่อนปรนทาง
การค้าช่องกร่างมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีพรมแดนที่เอื้อต่อการค้า
ช ายแดนซึ่ ง เ ช่ื อม โ ย ง เ ส้ นทา ง กา รค้ า  ก า รคมนาคม  และ 
การทอ่งเที่ยวระหว่างไทยกับกัมพูชา    
  เส้นทางเชื่อมโยงการส่งออกสินค้าและบริการระหว่างประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีแนวเขตติดต่อเป็นระยะทาง
ยาวประมาณ 1,800 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง การค้าหรือการท าธุรกรรมทาง 
การค้าบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศมีรูปแบบตั้งแต่การค้าที่มี
มูลค่าไม่สูงมากระหว่างประชาชนด้วยกัน จนถึงการค้าที่มีมูลค่าสูง
ระหว่างหน่วยงานรัฐของทั้งสองประเทศ ท้ังนี้จังหวัดที่มีศักยภาพ
ทางด้านการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมามี 7 จังหวัด ได้แก่ 
แม่ฮ่องสอน (ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน) เชียงราย (ด่านศุลกากร 
แม่สาย) เชียงใหม่ (ด่านศุลกากรเชียงดาว) ตาก (ด่านศุลกากรแม่สอด) 
กาญจนบุรี (ด่านศุลกากรสังขละบุรี) ประจวบคีรีขันธ์ (ด่านศุลกากร
ประจวบคีรีขันธ์) และระนอง (ด่านศุลกากรระนอง) ซึ่งสร้างโอกาสให้
ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีเศรษฐกิจท่ีดีขึ้นตามไปด้วย ท าให้การค้า
และการท่องเที่ยวมีความเติบโตสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของวสันชัย 
กากแก้ว [5] ได้ท าการวิจัยการเสริมศักยภาพชุมชนบริเวณชายแดน
ไทย-กัมพูชา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเปิดประตูสู่อินโดจีน 
พบว่า จุดผ่อนปรนช่องกร่างเป็นช่องทางหนึ่งที่มีศักยภาพทางด้าน
เศรษฐกิจในการที่จะกระจายรายได้ กระจายความเจริญในด้านการค้า การ
ท่องเที่ยว ตลอดจนการด ารงชีพของประชาชนตามแนวชายแดนของ
ทั้งสองประเทศ  
 นอกจากนี้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมายังมีชายแดน
เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ จีน ไทย อินเดีย และ
บังกลาเทศ มีจุดการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านถึง 15 แห่ง  
ท าให้การค้าชายแดนของเมียนมามีความส าคัญมากขึ้น สอดคล้องกับ
ง านวิ จั ย ขอ งมธุ ร ด า  สมั ย กุ ล  [ 6 ]  ไ ด้ ท า ก า ร วิ จั ย แนวทา ง 
การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน กรณีศึกษาตลาดมิตรภาพ
ชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า ตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา  
มีโอกาสในการพัฒนาเป็นจุดกระจายสินค้าสู่อินโดจีนและตลาดโลก 
อีกทั้งมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของสุณัฐวีย์ น้อยโสภา [7] ได้ท าการวิจัยบทบาทของการค้าระหว่าง
ประเทศผ่านชายแดนทางบกของประเทศไทย พบว่า การค้าชายแดนมี
มูลค่าสูงขึ้นทุกปีโดยในปี พ.ศ.2556 มีมูลค่าเท่ากับ 924,241.79 ล้าน
บาท หรือประมาณร้อยละ 69 ของการค้าระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยด่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดคือ
ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งท าการค้ากับประเทศมาเลเซีย 
  ประชากรของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพฤติกรรม 
การกินอยู่ที่คล้ายคลึงกับคนไทย และนิยมใช้สินค้าที่มาจากประเทศ
ไทยมากกว่าประเทศจีน ทั่งนี้ยอดส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าและจ านวน
ส่งออกมากท่ีสุดทางช่องทางจุดผ่อนปรนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 อันดับ
แรก ได้แก่ เบียร์กระป๋อง ผงชูรส สุราต่างประเทศ สปายไวน์ กาแฟ
ปรุงส าเร็จรูป เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เครื่องขุดดินชนิดขับเคลื่อนพร้อม
อุปกรณ์ รถแทรกเตอร์ไถนา นมถั่วเหลือง และไวน์ที่ท าจากองุ่นสด 
ส่วนประเภทสินค้าที่มีการน าเข้า ได้แก่ โค-กระบือมีชีวิต สินแร่พลวง 
พริกแห้ง และเปลือกไม้ สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภลักษณ์ จิรรัตน์-
สถิต [8] ได้ท าวิจัยการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจชายแดนไทยใน
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย ภ า ย ใ ต้  AEC พ บ ว่ า  ท า ง ด้ า น รั ฐ ฉ า น 
มีการส่งสินค้าน าเข้าประเทศไทยที่ส าคัญส่วนใหญ่เป็นสินแร่  
(แมงกานิส และพลวง) ใบชา ผ้าทอ เครื่องแต่งกาย อัญมณี และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ และสินค้าการเกษตร ได้แก่ กระเทียม หัวหอม ส้ม 
เมล็ดกาแฟ และกระบือ เป็นต้น ส่วนสินค้าส่งออกของไทยที่ส าคัญ 
ได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปูนซีเมนต์ เครื่องดื่ม 
อาหารปรุงแต่ง กาแฟปรุงส าเร็จ รถจักรยานยนต์ และยางรถจักรยานยนต์ 
 ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงมีโอกาสท าธุรกิจส่งออกสินค้าดังกล่าว
ไปขายยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งนี้หากผู้ประกอบการตั้ง
โรงงานหรือสร้างโกดังสินค้าดังกล่าวข้างต้นไว้ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ก็จะท าให้ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าจากโรงงานทางภาคกลางไปยัง
ผู้บริโภคในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ด้วย     
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้  

7.1.1 เชิงวิชาการ 
1) ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 สามารถ

น าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละ 
ซัพพลายเชน รหัสวิชา BTM 3104 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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2) ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สามารถน าไป

บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการและการเป็น
ผู้ประกอบการการค้าชายแดน รหัสวิชา BTM 1101 ของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

7.1.2 เชิงนโยบาย 
1) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์สั่งการความมั่นคง

การค้าชายแดน พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และกองบังคับ
การควบคุม กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี 17 เป็นต้น สามารถน าข้อมูลไปจัดท า
แผนปฏิบัติด้านการค้าการลงทุนกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

2) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์สั่งการความมั่นคง
การค้าชายแดน พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และกองบังคับ
การควบคุม กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่  17 สามารถน าผลการวิจัยไป
ประกอบการพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้า
ชายแดน 

7.1.3 เชิงพาณิชย ์
1) นักลงทุน นักธุรกิจ และผู้ประกอบการ Stat Up 

มีช่องทางการกระจายสินค้าไปขายยังเมียนมา 
2) นักลงทุน นักธุรกิจ และผู้ประกอบการ Stat Up 

มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ คือ ผู้บริโภคจากเมียนมา 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนในบริเวณเขต
การค้าชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างที่ส่ง
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา 
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ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Relationship between Financial Ratios to Stock Prices of Companies Listed in  
The Stock Exchange of Thailand 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษาอัตราส่วนทางการเงินทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) อัตราส่วนแสดง
ความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในก าไรด าเนินงาน (Efficiency Ratio) และอัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหนี้ (Leverage Ratio) โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินรายปีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยไม่รวมบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ MAI กองทุนและทรัสต์เพื่อการลงทุนต่าง ๆ และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงิน และบริษัทที่อยู่ในหมวดก าลังฟื้นฟูกิจการ และบริษัทที่มีข้อมูลทางการเงินไม่ครบ จ านวน 321 บริษัท ในการหาอัตราส่วนทางการเงิน
ปีพ.ศ. 2560 - 2561 และใช้ราคาหลักทรัพย์จากราคาปิด ณ วันสิ้นปีที่ท าการศึกษา ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive) ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ 2 วิธี  คือ การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation 
Analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์ต่อราคาหลักทรัพย์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนก าไรสุทธิ และอัตราส่วนราคา
ตลาดต่อก าไรต่อหุ้นไม่มีความสัมพันธ์ต่อราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : อัตราส่วนทางการเงิน1 ราคาหลักทรัพย์2 

Abstract 
 The objective of this research is to study the relationship between financial ratios to stock prices of 
companies listed in the stock exchange of Thailand. The ratio of 4 financial ratios: liquidity ratio, profitability ratio, 
efficiency ratio and leverage ratio by researchers collect information from the annual financial statements of the 
company listed in the stock exchange of Thailand. It does not include companies in the MAI stock exchange, funds and 
investment trusts, and companies in the financial and business sectors, and companies that are in the rehabilitation and 
non-financial the number of 321 companies to find financial ratios of the year 2560-2561 and use the stock prices from 
the closing price at the end of the study year. Which has a study model using Descriptive Statistics. Test the hypothesis 
by using the relationship analysis 2 methods Correlation Analysis and Multiple Regression Analysis 
 The research found that return on equity ratio and the debt to equity ratio has a relationship with the stock 
prices with statistical significance at the level of 0.05. But the working capital ratio total asset turnover net profit ratio 
and the market price to earnings ratio per share has no relationship with the stock prices with statistical significance at 
the level of 0.05. 
Keywords : Financial Ratios1 Stock  Prices2 
 
 

1. บทน า 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นสถาบันการเงินท่ีส าคัญ
ในตลาดทุนและตลาดการเงินไทยท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อ
ขาย และแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทต่าง ๆ เป็น
แหล่งที่ผู้ลงทุนสามารถเปลี่ยนหลักทรัพย์จดทะเบียนให้เป็นเงินสด

ได้ในระยะเวลาที่ต้องการ ทั้ งยังเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่
หลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจส าคัญที่ท าให้ผู้มีเงินออมสนใจ
จะเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์มากขึ้นรวมทั้งการลงทุนในหลักทรัพย์มี
ต้นทุนในการระดมทุนต่ า เนื่องจากไม่เสียดอกเบี้ยและไม่ต้องมี
หลักทรัพย์ค้ าประกันจึงท าให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทุก
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ประเภท ปัจจุบันจึงมีผู้สนใจเข้ามาลงทุนจ านวนมาก โดยคาดหวังที่
จะได้ผลตอบแทนทั้งจากก าไรจากการซื้อขายหุ้น และเงินปันผล   
แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการโดยเฉพาะ อัตราส่วนทางการเงินถือเป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญในการวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนของหุ้นแต่ละบริษัท ซึ่งผู้ลงทุน
มักใช้ในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งการลงทุนต้องมีความเสี่ยง ดังนั้น 
ก่อนที่ผู้ลงทุนจะตัดสินใจลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามต้องการ
นั้น ผู้ลงทุนต้องประเมินความสามารถในการสร้างผลตอบแทนของ
บริษัทผู้ถูกลงทุนแหล่งของข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนประเมิน
ความสามารถของกิจการในการสร้างเงินสดและรายการเทียบเท่ากับ
เงินสดเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนนั้น ก็คืองบการเงินของ
กิจการของผู้ถูกลงทุน  
 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนสูง ทั้งในรูปของเงินปันผล (Dividend) และก าไรจาก
การซื้อขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) ซึ่งผลตอบแทนจะมากหรือ
น้อยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของตลาดทุนซึ่งสังเกตได้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ประกาศในตลาดหลักทรัพย์กับราคา
หลักทรัพย์ เนื่องจากราคาหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
จึงมีความเสี่ยงที่จะท าให้ผลตอบแทนที่ได้รับอาจไม่เป็นไปตามที่
คาดหวัง เพื่อให้ผู้ลงทุนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
และสามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่น่าพอใจ ผู้
ลงทุนจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาตลาด
หลักทรัพย์ของแต่ละบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ได้แก่  อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
ประกอบด้วย อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนแสดง
ความสามารถในท าก าไร (Profitability Ratio) ประกอบด้วย อัตรา
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนก าไรสุทธิ อัตราส่วนราคาตลาด
ต่อก าไรต่อหุ้น อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในก าไรด าเนินงาน 
(Efficiency Ratio) ประกอบด้วย อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม 
และอัตราส่วนอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Leverage 
Ratio) ประกอบด้วย อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ว่ามี
ความสัมพันธ์ต่อกันหรือไม่  เนื่ องจากเป็นปัจจัยที่ อยู่ภายใต้        
การควบคุมและเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกิจการเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในหลักทรัพย์ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินต่อราคา
ตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย   
 
3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้น
หรือราคาหลักทรัพย์ 

3.1.1 เหตุการณ์ภายนอก คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบริษัทท่ีไม่
สามารถท าอะไรได้ นั่นคือ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ หาก
ภาพรวมเศรษฐกิจดี จะส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทมีราคาเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากประชาชนกล้าจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ยอดขาย
ของบริษัทเพิ่มขึ้น เมื่อยอดขายเพิ่มขึ้น ก าไรจึงเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 
และเมื่อบริษัทมีก าไรเพิ่มขึ้น บริษัทจึงจะสามารถจ่ายผลตอบแทน
ให้แก่นักลงทุนได้มากขึ้นตามไปด้วย แต่การที่เศรษฐกิจจะดีได้
หรือไม่นั้น จะมาจากหลากหลายปัจจัย ดังนี้ 

3.1.1.1 อัตราดอกเบี้ย หากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในภาวะขึ้น     
จะส่งผลให้ราคาหุ้นลดลง เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมเพื่อการลงทุน
ของบริษัทต่าง ๆ จะสูงขึ้นตาม 

3.1.1.2 อัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินมี
ทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น โดยเฉพาะในตลาด
เกิดใหม่อย่างไทยที่ต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างชาติ คือ เมื่อค่าเงิน
อ่อนค่าลง จะส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงด้วย 

3.1.1.3 เหตุการณ์ทางการเมือง นโยบายของภาครัฐที่ส่งผล
ต่อเศรษฐกิจ เช่น การก าหนดอัตราภาษีการส่งเสริมการลงทุน       
และการเปิดตลาดต่างประเทศ 

3.1.1.4 เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน เช่น ภัยธรรมชาติ
รุนแรง น้ าท่วม การก่อการร้าย โรคติดต่อร้ายแรง ซึ่ งอาจส่งผล
กระทบต่อเนื่องถึงภาวะเศรษฐกิจได้ 

3.1.2 เหตุการณ์ภายใน คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริษัท มักจะ
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทนั้นโดยตรง ซึ่งสิ่งที่จะสามารถ
วัดผลการด าเนินงานของบริษัทได้ นั่นคือ การวิเคราะห์งบการเงิน
ของแต่ละบริษัท รวมถึงการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินด้วย
เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ วัฏจักรอุตสาหกรรม       
กลยุทธ์ของบริษัท และความสามารถของผู้บริหาร กล่าวคือ ในช่วงที่
สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไม่ดีหากผู้บริหารของบริษัทมี
ความสามารถสูง อาจจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทลดลงไม่
มากและส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงไม่มากนักเช่นเดียวกัน 
3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีได้ท าการศึกษามีดังนี้ 
3.2.1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) คือ การวัด

ความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์
หมุนเวียนทั้งหมด ถ้าค่าที่ค านวณได้สูงเท่าใด แสดงว่าบริษัทมี
สินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้ระยะสั้นเท่านั้น ท าให้มีความ
คล่องตัวในการช าระหนี้ระยะสั้นค่อนข้างมาก (ยิ่งมากยิ่งดี) สูตรใน
การค านวณเป็นดังต่อไปนี้ 
 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน =  สินทรัพย์หมุนเวียน / 
หนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 
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3 .2 .2  อั ต ราก ารห มุ น ขอ งสิ น ท รั พ ย์ รวม  (Total Asset 
Turnover) คือ อัตราส่วนทางการเงินที่ เปรียบเทียบระหว่าง
ยอดขายกับสินทรัพย์ รวม เป็นอัตราส่ วนที่ แสดงให้ เห็นถึ ง
ประสิทธิภาพการน าสินทรัพย์รวมไปใช้ประโยชน์ได้ดีหรือไม่ สูตรใน
การค านวณเป็นดังต่อไปนี้ 

 อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม = รายได้รวม / สินทรัพย์
รวมเฉลี่ย (เท่า) 

3.2.3 อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) คือ 
การวัดความสามารถในการท าก าไรของเงินลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น 
(ยิ่งมากยิ่งดี) สูตรในการค านวณเป็นดังต่อไปนี้ 

        อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  =  ก าไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือ
หุ้นเฉลี่ย  (%) 

3.2.4 อัตราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) คือ การวัด
อัตราส่วนทางการเงินระหว่างผลก าไรสุทธิกับยอดขาย ซึ่งเป็น
อัตราส่วนที่บอกถึงความสามารถการท าก าไรสุทธิของกิจการ บอก
ถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานของกิจการและความสามารถของ
ผู้บริหารอีกด้วย สูตรในการค านวณเป็นดังต่อไปนี้ 

 อัตราส่วนก าไรสุทธิ   =  ก าไรสุทธิ / รายได้รวม (รวมส่วน
แบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า) (%) 

3.2.5 อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings 
per Share Ratio) คือ อัตราส่วนทางการเงินที่เปรียบเทียบระหว่าง
ราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นสามัญ เป็นอัตราส่วนที่บ่งบอกถึงความ
ถูกต้องหรือความแพงของราคาหุ้น สูตรในการค านวณเป็นดังต่อไปนี้ 

 อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น  =  ราคาหลักทรัพย์ / 
ก าไรต่อหุ้น (เท่า) 

3.2.6 อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to 
Equity Ratio) คือ อัตราส่วนที่แสดงให้เห็นถึงระดับในการก่อหนี้
ของกิจการ ว่ากิจการมีหนี้สินอยู่ทั้งหมดเป็นกี่เท่าของส่วนของผู้ถือ
หุ้น สูตรในการค านวณเป็นดังต่อไปนี้ 

 อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  =  หนี้สิน
ทั้งหมด / ส่วนของเจ้าของ (เท่า,%) 
3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัย ในอดีตหลายช้ินงานได้ศึกษาถึงผลกระทบและ
ความสัมพันธ์ด้านอัตราส่วนทางการเงินต่อราคาหลักทรัพย์ของแต่
ละบริษัทไว้ อันได้แก่  
 สมใจ บุญหมื่นไวย และคณะ (2559)[1] ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ของอัตราส่วนเงินหมุนเวียนต่อราคาหลักทรัพย์ในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 114 
บริษัท  ผลจากการศึกษา พบว่า อัตราส่วน เงินหมุนเวียนมี
ความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ไปในทิศทางบวก ในขณะเดียวกัน 
ชาลินี แสงสร้อย (2558)[2] ที่ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราส่วนเงินหมุนเวียนและราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า อัตราส่วนเงิน

หมุนเวียนไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์  เช่นเดียวกับ 
วรัญญา ณ ราชสีมา และคณะ (2556)[3]  ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราส่วนเงินหมุนเวียนกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
สินค้าอุปโภค บริโภค จ านวนทั้งสิ้น 33 บริษัท พบว่า อัตราส่วนเงิน
หมุนเวียนไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์  
 วรัญญา ณ ราชสีมา และคณะ (2556)[3] ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม และราคาหลักทรัพย์     
จากกลุ่มตัวอย่างบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จ านวน 53 บริษัท พบว่า อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมมี
ความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ไปในทิศทางบวก เช่นเดียวกับ  
แก้วมณี อุทิรัม (2557)[4] ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
การหมุนของสินทรัพย์รวม และราคาหลักทรัพย์ จากกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่เลือกใช้ในการวิจัย คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 ในรายปีช่วงปี พ.ศ.
2553–2555 จ านวน ทั้งสิ้น 100 บริษัท พบว่า อัตราการหมุนของ
สินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ไปในทิศทางบวก 
รวมถึง วิไลวรรณ ภานุวิศิทธิ์ และศุภเจตน์ จันทร์สาส์น (2561)[5] 
ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหมุนของสินทรัพย์ และ
ราคาหลักทรัพย์ จากจากกลุ่มตัวอย่างบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 26 บริษัท พบว่า อัตราการ
หมุนของสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ไปในทิศ
ทางบวก ในขณะเดียวกัน ชาลินี แสงสร้อย (2558)[2] ที่ได้ศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม และราคา
หลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พบว่า อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์
กับราคาหลักทรัพย์ไปในทิศทางลบ 
 เมทินี ลิขิตบุญฤทธิ์ (2556)[6] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และราคาหลักทรัพย์ จากกลุ่ม
ตัวอย่างบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับราคา
หลักทรัพย์ไปในทิศทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับ จุฑามาศ นันต๊ะราช 
(2551)[7] ขวัญนภา เศิกศิริ และคณะ (2557)[8] วัฒพร ไม้วัฒนา 
(2555)[9] วรัญญา ณ ราชสีมา และคณะ (2556)[3]  บุญนาค เกิด
สินธุ์ (2559)[10] อริษา สุรัสโม (2556)[11]  แต่ในขณะเดียวกัน 
ภณิดา สัจจะเดชาชัย (2558)[12] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นกับการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลั กท รัพ ย์ แห่ งป ระ เทศ ไทย  (ห มวดอุ ตส าห กรรมพัฒ น า
อสังหาริมทรัพย์) โดยใช้วิธีการวิจัยการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี
สหสัมพันธ์  พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้ นมี
ความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ไปในทิศทางลบ 
 เมทินี ลิขิตบุญฤทธิ์ (2556)[6] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราผลตอบแทนจากก าไรสทุธิ และราคาตลาดหลักทรัพย์ จากกลุ่ม
ตัวอย่างบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พบว่า อัตราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิมีความสัมพันธ์กับราคา
หลักทรัพย์ไปในทิศทางบวก เช่นเดียวกับ จุฑามาศ นันต๊ะราช 
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(2551)[7] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนจากก าไร
สุทธิ จากบริษัทในกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยจากกลุ่มตัวอย่างบริษัทในกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียน ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ พบว่า อัตราผลตอบแทนจากก าไร
สุทธิมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ไปในทิศทางบวก 
 อริษา สุรัสโม (2556)[11] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรและราคาตลาดหลักทรัพย์ จากกลุ่ม
ตัวอย่างบริษัทในกลุ่มพลังงาน และสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ พบว่า อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรมีความสัมพันธ์
กับราคาหลักทรัพย์ไปในทิศทางบวก แต่ในขณะเดียวกัน บุญนาค     
เกิดสินธุ์ (2559)[10] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนราคา
ตลาดต่อก าไร และราคาตลาดหลักทรัพย์ จากกลุ่มตัวอย่างบริษัท
พาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด 
13 บริษัท พบว่า อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรมีความสัมพันธ์กับ
ราคาหลักทรัพย์ไปในทิศทางลบ 
 จุฑามาศ นันต๊ะราช (2551)[7] ได้ศึกษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของ
หลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พบว่า หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับ
ราคาหลักทรัพย์ไปในทิศทางลบ เช่นเดียวกับ ภณิดา สัจจะเดชาชัย 
(2558)[12] ที่ได้ศึกษาอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า หนี้สินรวมต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ไปในทิศทางลบ  
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 
ไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561  
4.2 ขอบเขตด้านตัวแปร  
 4.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

 - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
 - อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 
 - อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 
 - อัตราส่วนก าไรสุทธิ 
 - อัตราส่วนราคาหลักทรัพย์ต่อก าไรต่อหุ้น 
 - อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 ราคาหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Market Price) 
 

5. วิธีการวิจัย 
5.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรของงานวิจัยนี้ประกอบด้วยบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 780 บริษัท และมีกลุ่ม
ตัวอย่างจากบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ านวน 321 บริษัท ซึ่ งใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยไม่รวมบริษัทในตลาดหลักทรัพย์  MAI กองทุน
และทรัสต์เพื่อการลงทุนต่าง ๆ และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงิน และหมวดบริษัทที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ  และบริษัทที่มี
ข้อมูลทางการเงินไม่ครบ จ านวน 321 บริษัท โดยศึกษาเป็นรายปีใน
ปีพ.ศ. 2560 - 2561 
5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ จัดท า
ขึ้นเป็นตารางเพื่อใช้ในการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของราคา
หลักทรัพย์, อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน, อัตราผลตอบแทนของผู้ถือ
หุ้น, อัตราส่วนก าไรสุทธิ, อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น, อัตรา
การหมุนของสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิ 
(Secondary Data)  ซึ่งแหล่งข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นในการศึกษา
ครั้ งนี้  เก็บ รวบรวมจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย 
(http://www.set.or.th) ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 
5.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 สมมติฐานการวิจัย 

5.5.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กับราคา
หลักทรัพย์ 

5.5.2 อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์
กับราคาหลักทรัพย์ 

5.5.3 อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับราคา
หลักทรัพย์ 

5.5.4 อัตราส่วนก าไรสุทธิมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ 
5.5.5 อัตราส่วนราคาหลักทรัพย์ต่อก าไรต่อหุ้นมีความสัมพันธ์

กับราคาหลักทรัพย์ 
5.5.6 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับ

ราคาหลักทรัพย์ 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
- อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 
- อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 
- อัตราส่วนก าไรสุทธิ 
- อัตราส่วนราคาหลักทรัพย์ต่อก าไรต่อหุ้น 
- อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ราคาหลักทรัพย์ (Market Price) 
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5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินต่อ

ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  มีตัวแปรตามคือราคาหลักทรัพย์  สิ่งที่สนใจศึกษา คือ 
อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน , 
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น, อัตราส่วนก าไรสุทธิ, อัตราส่วนราคา
ต ล าด ต่ อ ก า ไรต่ อ หุ้ น , อั ต ร าก ารห มุ น ขอ งสิ น ท รั พ ย์ รวม             
และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยใช้การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณในการทดสอบความสัมพันธ์ ดังนี้ 
 
 
โดยที่  

P      = Market Price (ราคาหลักทรัพย์) 
β0    = Constant 
CR    = Current Ratio (อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน) 
TA    = Total Asset Turnover (อัตราส่วนการหมุนเวียนของ   
           สินทรัพย์รวม) 
ROE  = Return On Equity (อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น) 
NMP = Net Profit Margin (อัตราส่วนก าไรสุทธิ) 
PE = Price to Earnings per Share Ratio (อัตราส่วนราคา 
    หลักทรัพย์ต่อก าไรต่อหุ้น) 
DE   = Debt to Equity Ratio (อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ 
          ถือหุ้น) 
€ = Error 

5.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินต่อราคา

หลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในครั้งนี้ ใช้เทคนิคทางสถิติ ดังนี้  

5.7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
งานวิจัยฉบับนี้ใช้สถิติ เชิงพรรณนาเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล    

และน าเสนอผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษา โดยอธิบายและวิเคราะห์
ข้ อมู ล ใน รูป แบบ ของต ารางแจกแจงความถี่  (Frequency)                  
ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าต่ าสุด (Min), ค่าสูงสุด (Max) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลตัวแปร
อิสระทั้ง 6 ตัวแปร 

5.7.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
งานวิจัยฉบับนี้การค านวณสหสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสถิติเพียร์

สั น  (Pearson Correlation Coefficients) และ ใช้ เทคนิ ค การ
วิ เค ร าะห์ ค วาม ถด ถอย เชิ งพ หุ คูณ  (Multiple Regressions 
Analysis)  
 
6. ผลการวิจัย 
6.1 ผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ข้อมู ลที่ ใช้ ในการศึ กษาจ านวน 321 บริษั ท  ได้ ถูกน ามา
ประมวลผลและวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อเป็นการสรุป
ข้อมูลพื้นฐานของข้อมูล และเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลของลักษณะ
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษา ซึ่ งประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean),      

ค่าต่ าสุด (Min), ค่าสูงสุด (Max) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. 
Deviation) โดยจะวิเคราะห์ ในรูปค่าของสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับ
ลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มข้อมูล ผลปรากฏดังตารางที่ 6.1 

ตารางที ่6.1  ลักษณะทั่วไปของข้อมูลตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
Variables Minimu

m 
Maximum Mean Std. 

Deviation 
CR .10 92.02 3.0769 5.05969 
TA .06 5.57 .8823 .70338 
ROE -116.08 81.27 12.3124 10.91800 
NPM -88.47 75.35 11.3643 11.59641 
PE 2.25 1235.13 29.1361 67.86962 
DE .01 5.91 .9339 .85898 
P .08 890.00 33.2659 74.58558 

หมายเหตุ : CR = อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน / TA = อัตราส่วนการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์รวม / ROE = อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น / NMP = อัตราส่วน
ก าไรสุทธิ / PE = อัตราส่วนราคาหลักทรัพย์ต่อก าไรต่อหุ้น / DE = อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / P = ราคาหลักทรัพย์ 
 
จากตารางที่ 6.1 พบว่า   

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 
3.0769 เท่า, ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 92.02 เท่า, ค่าต่ าสุด 
(Minimum) เท่ากับ 0.10 เท่า , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. 
Deviation) เท่ากับ 5.05969 เท่า 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (TA) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 
0.8823 เท่า, ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 5.57 เท่า, ค่าต่ าสุด 
(Minimum) เท่ากับ 0.06 เท่า , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. 
Deviation) เท่ากับ 0.70338 เท่า  

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 
12.3124%, ค่ าสู งสุ ด  (Maximum) เท่ ากับ  81.27%, ค่ าต่ าสุ ด 
(Minimum) เท่ากับ -116.08%, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. 
Deviation) เท่ากับ 10.91800% 

อั ต ราส่ วน ก า ไรสุ ท ธิ  (NMP) มี ค่ า เฉลี่ ย  (Mean) เท่ ากั บ 
11.3643%, ค่ าสู งสุ ด  (Maximum) เท่ ากับ  75.35%, ค่ าต่ าสุ ด 
(Minimum) เท่ ากับ  -88.47%, ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Std. 
Deviation) เท่ากับ 11.59641% 

อัตราส่วนราคาหลักทรัพย์ต่อก าไรต่อหุ้น (PE) มีค่าเฉลี่ย 
(Mean) เท่ ากับ  29.1361 เท่ า , ค่ าสู งสุ ด  (Maximum) เท่ ากับ 
1235.13 เท่ า , ค่ า ต่ า สุ ด  (Minimum) เท่ า กั บ  2.25 เท่ า ,          
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) เท่ากับ 67.86962 เท่า 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) มีค่าเฉลี่ย (Mean) 
เท่ากับ 0.9339 เท่า, ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 5.91 เท่า, ค่า
ต่ าสุด (Minimum) เท่ากับ 0.01 เท่า, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. 
Deviation) เท่ากับ 0.85898 เท่า 

ราคาหลักทรัพย์ (P) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 33.2659 บาท
ต่อหุ้น, ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 890.00 บาทต่อหุ้น, ค่าต่ าสุด 
(Minimum) เท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Std. Deviation) เท่ากับ 74.58558 บาทต่อหุ้น 

P = β0 + β1CR + β2TA + β3ROE + β4NMP + β5PE + β6DE 
+ € 
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6.2 ผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติ เชิงพรรณนาเพื่อทดสอบสมมติฐานในการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง โดยที่
เทคนิควิธีการนี้มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้   

6.2.1 ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนมีค่าเท่ากับ 0 โดยวิธีการ
ก าลังสองน้อยที่สุดจะมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0 เสมอ 

6.2.2 ตรวจสอบความเป็นอิสระของตัวแปร ก่อนการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณผู้วิจัยได้ตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ด้วยวิธีวิเคราะห์
ค่ าสั มป ระสิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ เพี ย ร์ สั น  (Pearson Correlation 
Coefficients) ซึ่งค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่ างตั วแปรอิสระในแต่ ละบริษั ท พบว่ าตั วแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กันในช่วงระหว่าง 0.013 – 0.494 ซึ่งมีความสัมพันธ์
กันในระดับต่ า (Hinkle D.E, 1998, p.118)[13]  จึงไม่พบปัญหา
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรอิสระที่จะส่งผลต่อการ
วิเคราะห์สมการถดถอย ผลปรากฏดังตารางที่ 6.2 

ตารางที่ 6.2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 P CR TA ROE NPM PE DE 

P 

Pe
ar

so
n 

Co
rre

lat
ion

 1 -.028 .003 .121 .055 -.027 -.061 
CR -.028 1 -.118 -.101 .057 -.013 -.298 
TA .003 -.118 1 .256 -.319 -.087 .080 
ROE .121 -.101 .256 1 .494 -.147 .049 
NPM .055 .057 -.319 .494 1 -.129 -.216 
PE -.027 -.013 -.087 -.147 -.129 1 .017 
DE -.061 -.298 .080 .049 -.216 .017 1 
หมายเหตุ : CR = อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน / TA = อัตราส่วนการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์รวม / ROE = อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น / NMP = อัตราส่วน
ก าไรสุทธิ / PE = อัตราส่วนราคาหลักทรัพย์ต่อก าไรต่อหุ้น / DE = อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / P = ราคาหลักทรัพย์ 

6.3 การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity กล่าวคือ ตัวแปร
อิสระทั้งหมดจะต้องไม่มี ความสัมพันธ์กันเองโดยใช้สถิติตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลาย ๆ ตัว  ด้วยค่าสถิติ 
Collinearity Statistics ผลที่ ได้มี  2 ค่า คือ ค่า Tolerance อยู่
ระหว่าง 0.495 - 0.963 ซึ่งมีค่า มากกว่า 0.10 และค่า Variance 
Inflation Factor (VIF) อยู่ระหว่าง 1.038 – 2.018 ซึ่งมีค่าน้อยกวา่ 
10 ดั งนั้น  จึ งแสดงให้ เห็นว่าไม่ เกิดปัญหา Multicollinearity     
หรือเกิดสหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ ผลปรากฏดังตาราง
ที่ 6.3 

 

 

ตารางที่ 6.3 ค่าสถิติ Collinearity Statistics 

Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

CR .898 1.114 
TA .657 1.522 

ROE .540 1.851 
NPM .495 2.018 
PE .963 1.038 
DE .843 1.186 

หมายเหตุ : CR = อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน / TA = อัตราส่วนการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวม / ROE = อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น / NMP = อัตราส่วนก าไรสุทธิ / 
PE = อัตราส่วนราคาหลักทรัพย์ต่อก าไรต่อหุ้น / DE = อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น 

6.4 การพิจารณาความคลาดเคลื่อน พิจารณาจากค่า Durbin - 
Watson มีค่า 1.931 ซึ่งอยู่  ในช่วงระหว่าง 1.50 - 2.50 (กัลยา     
วานิชย์บัญชา, 2550)[14] แสดงว่าความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปร
มีความอิสระต่อกัน ผลปรากฏดังตารางที่ 6.4 
ตารางที่ 6.4 ค่า Durbin – Watson 

M
od

el
  

R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .153a .023 .013 74.10288 1.931 
 
เมื่อทดสอบเง่ือนไขข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดข้อมูลเป็นไปตาม

เงื่อนไขที่ก าหนด หลังจากนั้นจึงได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรตามและตัวแปรอิสระ ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ได้ผลการวิเคราะห์ปรากฏดัง
ตารางที่ 6.5 
ตารางที่ 6.5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระกับราคา
หลักทรัพย์ 

 
 

Model 

 
Unstandardized 

Coefficients 

Standar
dized 

Coefficie
nts 

 
 
t 

 
 

Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

(Constant) 39.765 9.205  4.320 .000 
CR -.594 .620 -.042 -.959 .338 

TA -6.716 5.846 -.059 -1.149 .251 

ROE 1.090 .374 .165 2.912 .004 

NPM -.416 .385 -.064 -1.082 .280 

PE -.015 .044 -.015 -.350 .727 

DE -7.885 3.960 -.091 -1.991 .047 
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หมายเหตุ : CR = อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน / TA = อัตราส่วนการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์รวม / ROE = อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น / NMP = อัตราส่วน
ก าไรสุทธิ / PE = อัตราส่วนราคาหลักทรัพย์ต่อก าไรต่อหุ้น / DE = อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  

 
จากตารางที่ 6.5 ผู้วิจัยน าตัวแปรอิสระเข้าทั้งหมดเพื่อดูว่าตัว

แปรเหล่านี้ มีตัวแปรใดที่สามารถ ร่วมท านายตัวแปรตามได้ โดยใช้
สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบวิธี 
Enter ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือ
หุ้น และ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีความสัมพันธ์กับ
ราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอ านาจใน
การท านายประมาณร้อยละ 1.3 (Adjusted R Square = 0.013)  
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบ่งช้ีว่า อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือ
หุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีความสัมพันธ์กับ
ราคาหลักทรัพย์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การถดถอย
มาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.004 และ 0.047 ตามล าดับ  

จากตารางที่ 6.5 ผู้วิจัยได้น าตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เข้าทดสอบอีกครั้ง โดยใช้สถิติ
การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) แบบวิ ธี 
Enter เพื่อก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิในแต่ละตัวแปร และสามารถเขียน
สมการพยากรณ์ได้ดังนี้  

P = 39.765 1.090(ROE)  
 จากสมการพบว่า ถ้าอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึ้น 1% จะท าให้ราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 1.090 บาทต่อหุ้น  

7. บทสรุป 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินต่อ

ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สามารถอธิบายได้ว่า อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือ
หุ้นมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
เนื่องจากค่า sig. เท่ากับ 0.004 กล่าวคือ P-value น้อยกว่า 0.05 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับราคา
หลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า sig. เท่ากับ 0.047 
กล่าวคือ P-value น้อยกว่า 0.05 แต่อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่มี
ความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจาก 
ค่า sig. เท่ากับ 0.338 กล่าวคือ P-value มากกว่า 0.05 อัตราการ
หมุนของสินทรัพย์รวมไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  เนื่องจาก ค่า sig. เท่ากับ 0.251 กล่าวคือ       
P-value มากกว่า 0.05 อัตราส่วนก าไรสุทธิไม่มีความสัมพันธ์กับ
ราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจาก ค่า sig. เท่ากับ 
0.280 กล่าวคือ P-value มากกว่า 0.05 อัตราส่วนราคาตลาด     
ต่อก าไรต่อหุ้นไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  เนื่องจาก ค่า sig. เท่ากับ 0.727 กล่าวคือ P-value 
มากกว่า 0.05 
 
 
 
 

8. อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทาง

การเงินต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่ามีหลายอัตราส่วนท่ีมีความสมัพันธ์
ต่อราคาหลักของหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์ต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมทินี ลิขิตบุญฤทธิ์ (2556) [6]       
ที่พบว่า อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับราคาของราคาหลักทรัพย์  เช่นเดียวกับ จุฑามาศ    
นันต๊ะราช (2551)[7]  ขวัญนภา เศิกศิริ  และคณะ (2557)[8] วัฒ
พร ไม้วัฒนา (2555)[9] วรัญญา  ณ ราชสีมา และคณะ (2556)[3]     
บุญนาค เกิดสินธุ์ (2559)[10] อริษา สุรัสโม (2556)[11]  ที่ศึกษา    
และ พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับ
ราคาหลักทรัพย์ไปในทิศทางบวก กล่าวคือ การที่บริษัทมีอัตรา
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่สูงนั้น มีผลท าให้ราคาของ
หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นสูงด้วย 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์ต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ นันต๊ะราช (2551)[7]    
ที่พบว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางลบกับราคาของราคาหลักทรัพย์ เช่นเดียวกับ ภณิดา สัจจะ
เดชาชัย (2558)[12] ที่ศึกษา และพบว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ไปในทิศทางลบ 
กล่าวคือ การที่บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) ที่
สูงนั้น     มีผลท าให้ราคาของหลักทรัพย์ลดต่ าลง 
 
9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การศึกษาในครั้งต่อไปอาจน าอัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ มาใช้
ทดสอบความสัมพันธ์ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากราคาของหลักทรัพย์นั้น
ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ลงทุนที่แตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีปัจจัยด้าน
อัตราส่วนทางการเงินอื่นที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของราคา
หลักทรัพย์ได้ดีกว่า รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลทาง
การเงินทั้งปัจจัยภายในและภายนอกธุรกิจที่น่าจะสามารถอธิบาย 
ถึงผลตอบแทนจากการลงทุน และน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พยากรณ์ความสัมพันธ์ของราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ดียิ่งข้ึน 

 
10. เอกสารอ้างอิง 
[1] สมใจ บุญหมื่นไวย และคณะ, “อิทธิพลของอัตราส่วนทาง

การเงินต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ,” 
วิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา, 2559. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
444ภาคบรรยาย



 

 

[2] ชาลินี แสงสร้อย, “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราสว่นทางการเงิน
กับราคาหลักทรัพย์ ,” วิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาการเงิน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558. 

[3] วรัญญา ณ ราชสีมา และคณะ , “ความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราส่วนทางการเงินกับราคาตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่ม
ธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค,” วิทยานิพนธ์นักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 
2556.    

[4] แก้วมณี อุทิรัม, “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน
กับผลตอบแทนที่คาดหมายของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโน โลยี ,” การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  8 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2557.   

[5] วิไลวรรณ ภานุวิศิทธิ์ และศุภเจตน์ จันทร์สาส์น , “ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญของบริษัทจด
ทะเบียน ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,” วิทยานิพนธ์นักศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์และการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2561. 

[6] เมทินี ลิขิตบุญฤทธิ์ , “ผลกระทบของอัตราส่วนต่อราคา
ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่ จ ด ท ะ เบี ย น ใน ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ,”       
วิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการเงิน คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556. 

[7] จุฑามาศ นันต๊ะราช, “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทาง
การเงินกับราคาตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,” วิทยานิพนธ์
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, 2551.   

[8] ขวัญนภา เศิกศิริ และคณะ , “อิทธิพลของอัตราส่วนทาง
การเงินต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งป ระ เทศ ไทย : กรณี ศึ กษากลุ่ ม
อุตสาหกรรมบริการ,” วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท 
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557.   

[9] วัฒพร ไม้วัฒนา, “การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนทางการเงินและราคาตลาด
หลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ,” 
วิทยานิพนธ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญ ชี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. 

[10] บุญนาค เกิดสินธุ์ , “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทาง
การเงินและราคาหลักทรัพย์กลุม่พาณชิย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,” วิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2559. 

[11] อริษา สุ รัส โม , “อัตราส่ วนทางการเงินกับราคาตลาด 
หลักทรัพย์บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย : กรณี ศึ กษา กลุ่ มพลั งงานและสาธารณู ป โภค ,” 

วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญา หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
สาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี, 2556.   

[12] ภณิดา สัจจะเดชาชัย, “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทาง
การเงินกับผลตอบแทนจากการลงทุน ใน หลักทรัพย์ 
กรณีศึกษา : ตลาดหลักทรัพย์แหง่ ประเทศไทย (SET),” 
นักศึกษาสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยศรีประทุม, 2558. 

[13] กัลยา วานิชย์บัญชา, การวิเคราะห์สถิติ: สถิติส าหรับบริหาร
และวิจัย , พิมพ์ครั้งที่ 10 กรุงเทพฯ , โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550. 

[14] Hinkle D.E, “Applied Statistics for the Behavior 
Sciences. 4thed,”New York : Houghton Mifflin,   
1998.  

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
445ภาคบรรยาย



 
 

 การบริหารจัดการด้านคุณภาพของระบบ IATF 16949 : 2016  
ที่มีผลตอ่การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การบริหารจัดการด้านคุณภาพของระบบ IATF 16949 : 2016 ของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในประเทศไทย 2) ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหาร
จัดการด้านคุณภาพของระบบ IATF 16949 : 2016 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การบริหารจัดการด้านคุณภาพ
ของระบบ IATF 16949 : 2016 กับประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 361 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่และ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการด้านคุณภาพของระบบ IATF 16949 : 2016 โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพ
การท างาน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างาน กับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ต าแหน่งสายงาน 
และประสบการณ์ท างานต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ด้านคุณภาพงาน และด้าน
ค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน และ 4) ความสัมพันธ์การบริหารจัดการด้านคุณภาพของระบบ IATF 16949 : 2016 กับประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม
บริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 3 ระดับ ได้แก่ ด้านการจัดองค์การกับด้านปริมาณงาน ด้านการ
อ านวยการกับด้านเวลา และด้านการควบคุมกับด้านค่าใช้จ่าย ส่วนด้านการวางแผนกับด้านคุณภาพงาน มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ใน
ระดับนัยส าคัญที่ .05 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการด้านคุณภาพ, ประสิทธิภาพการท างาน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research are to : 1) IATF 16949:2016 Quality Management System for Thailand’s automotive 
industry group 2) Thailand’s automotive industry group performance 3) To compare IATF 16949:2016 Quality Management 
System in Thailand’s automotive industry group, classified by personal factors and 4) To study relationship between IATF 
16949:2016 Quality Management System and Thailand’s automotive industry group performance, The samples were 361 
personnel. The instrument was a questionnaire. The reliability of 0.98. The data were analysis by t-test, F-test, LSD and 
Pearson's correlation. The statistical significance was set at the level of .05. 
 The result indicates that : 1) IATF 16949:2016 Quality Management System for Thailand’s automotive industry group 
has a high average. 2) Thailand’s automotive industry group performance get a high level. 3) Compared between Thailand’s 
automotive industry group performance and personal factors, found gender, age, position, And different work experiences, 
also have different level of work efficiency, quality work and the cost. For marital status and education performance level 
of Thailand’s automotive industry group, workload and time were not different, and 4) The relationship between IATF 
16949:2016 Quality Management System and Thailand’s automotive industry group performance, found those 3 high level 
stay in relationship include, between organization management & workload, administration & time, control & cost and 
planning management & work quality. There is a moderate relationship at The level of significance. 05. 
Keyword : Quality Management, the Efficiency. 
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1. บทน า 
 จากกระแสความตื่นตัวทางธุรกิจได้เกิดขึ้นท่ัวโลก มีการแข่งขันเสรี
มากขึ้น ลักษณะของการค้าเป็นแบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
มีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังเกิดการควบ
รวมกิจการในธุรกิจ ไม่เว้นแม้กระทั่งอุตสาหกรรมยานยนต์เอง ท าให้
ปัญหาเดิมๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพของค่ายรถยนต์ เกิดขึ้น เช่น 
ค่ายรถยนต์อิตาลี  ใช้มาตรฐาน AVSQ ค่ายรถยนต์ฝรั่ งเศส ใช้
มาตรฐาน EAQF ค่ายรถยนต์เยอรมัน ใช้มาตรฐาน VDA 6.1 ค่าย
รถยนต์อเมริกา ใช้มาตรฐาน QS 9000 และค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น ยังไม่มี
มาตรฐานคุณภาพรวมกัน แต่จะแยกกันไปแต่ละราย จึงเกิดการรวมตวั
กันเป็นกลุ่มท างานขึ้นมา เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ส าหรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ให้เป็นท่ียอมรับกันทั่วโลก และ ลดปัญหาความ
ซ้ าซ้อนของการด าเนินระบบ เพื่อให้เกิดการน าเอาหลักการของการ
มุ่งเน้นกระบวนการ (Process Approach) มาใช้มากที่สุด นั่นก็คือ 
ระบบ IATF 16949:2016 แต่การมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธผิล
ของการจัดท าระบบ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจกลุ่มรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ต้องมีส่วนที่ผลักดันท าให้มาตรฐานเติบโต
และพัฒนาขึ้น จะเห็นได้ว่าระบบ IATF 16949 : 2016 ช่วยให้กลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์สามารถพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ภายในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ได้ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
สามารถประยุกต์ใช้ระบบให้เกิดประโยชน์ได้มากหรือน้อยเพียงใด 
หรือแม้แต่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่ เช่น การ
เพิ่มคุณภาพของสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน การขนส่ง 
การเพิ่มประสิทธิภาพ และการเพิ่มประสิทธิผลในกระบวนการผลิต 
การมีสัดส่วนช่วยเพิ่มทางการตลาด และการเพิ่มภาพลักษณ์ของ
บริษัทให้ดียิ่งขึ้น และการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย 
 ระบบ IATF 16949 : 2016 จึงเป็นมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพที่มีความส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ ซึ่ง
ออกแบบมาเพื่อใช้แทนมาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อีกตัว
หนึ่ง คือระบบมาตรฐาน QS-9000 และISO/TS16949 : 2009 ซึ่งใน
ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกไปแล้ว [1,2] ซึ่งระบบได้รับการพัฒนาจาก
รากฐานของระบบคุณภาพที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย
มุ่งเน้นไปยังสามส่วนหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ 1) การด าเนินการป้องกัน
การเกิดของเสียจากกระบวนการ 2) การลดความแปรปรวนของ
กระบวนการ และ 3) การลดของเสียในระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
chain) ต่อมาระบบได้ถูกเขียนขึ้นมา โดยยึดข้อก าหนดจากระบบ
มาตรฐานเดิม ISO / TS 16949 ได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 และได้เรียกว่า ระบบ IATF 16949 : 2016 [1,2] เป็นพื้นฐาน 
และได้เพิ่มเติมข้อก าหนดต่างๆ ของทางลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ด้านเทคนิคเข้าไปด้วย เพื่อให้มีความเหมาะสมและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างเหมาะสมมากข้ึน 
 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์จึงมีเล็งเห็นความส าคัญที่จะต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐาน IATF 16949 : 2016 โดยต้องปฎิบัติตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานตั้งแต่การก าหนดนโยบายคุณภาพ การ
วางแผน การปฎิบัติและการด าเนินการ การตรวจสอบแก้ไข และการ
ทบทวนจากฝ่ายบริหาร รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต์  ในเมื่ อมาตรฐานนี้ สามารถยกระดับ
ความสามารถของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ เช่น การเพิ่มคุณภาพ
ของสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน การขนส่ง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิผลในกระบวนการผลิต ความมี
ระบบจะช่วยให้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สามารถพัฒนาศักยภาพ
ภายในได้ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์จะสามารถ
ประยุกต์ใช้ระบบให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม ่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
จึงมุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขระบบการจัดการด้านคุณภาพ ให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ในด้านการให้ความรู้ความ
เข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ การสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมจนท าให้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์บรรลุตามเป้าหมาย
คุณภาพ และการการส่งเสริมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทั่วถึงทั้งกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อการสร้างบุคลากรให้เป็นทรัพยากรที่มีค่า 
ตลอดจนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการด้านคุณภาพของ
ระบบ IATF 16949 : 2016 ที่มีผลต่อการเพิ่มประสทิธิภาพการท างาน
ของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้
ทราบถึงกระบวนการจัดการระบบการจัดการด้านคุณภาพ IATF 
16949 : 2016 รวมถึงค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของภายใน และ
ภายนอกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และเสนอแนว ทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานด้วยระบบการจัดการด้านคุณภาพ IATF 
16949 : 2016 ให้สอดคล้องกับการท างาน เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนว
ทางการจัดการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการด้านคุณภาพของระบบ IATF 
16949 : 2016 ของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในประเทศไทย 

3.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านคุณภาพของ
ระบบ IATF 16949 : 2016 ในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การบริหารจัดการด้านคุณภาพของ
ระบบ IATF 16949 : 2016 กับประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม
บริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย 
 
3. สมมติฐานการวิจัย  
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย แตกต่างกัน 
 2. การบริหารจัดการด้านคุณภาพของระบบ IATF 16949 : 2016 
มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มบริษัท
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย 
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4. ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุ่มบริษัท
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ที่ใช้ระบบ IATF 16949 : 2016 
ซึ่งได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) [3,4] ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 361 คน  
 2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามดังนี้ 
  2.1 ตัวแปรอิสระ 
   2.1.1  ปัจจั ยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย  เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งสายงาน และประสบการณ์
ในการท างาน 
   2.1.2  การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ระบบ IATF 
16949 : 2016 ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ 
ด้านการอ านวยการ และด้านการควบคุม 
  2.2  ตัวแปรตาม  
 ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้าน
เวลา และด้านค่าใช้จ่าย 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ที่ใช้ระบบ IATF 
16949 : 2016 จาก 13 บริษัท จ านวน 5,855 คน ซึ่งได้ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) [3,4] ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 361 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์ (IOC) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 
 3.. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1  ค่าความถี่และค่าร้อยละ (Frequency and percentage) 
ใช้กับตัวแปรอิสระ ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ในประเทศไทย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งสายงาน และประสบการณ์ท างาน 
  3.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) เพื่อใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลใช้กับตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มบริษัท
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย กับการบริหารจัดการด้าน
คุณภาพของระบบ IATF 16949 : 2016  
  3.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation ) เพื่อใช้
อธิบายค่าเบี่ยงเบนของข้อมูลใช้กับตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพ
การท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย กับ
การบริหารจัดการด้านคุณภาพของระบบ IATF 16949 : 2016  

  3.4  ทดสอบสมมุติฐาน ด้วย Independent sample t-test 
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างใช้กับตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพ
การท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย กับ
การบริหารจัดการด้านคุณภาพของระบบ IATF 16949 : 2016  
  3.5  ทดสอบสมมุติฐาน ด้วย One-Way ANOVA : F-test เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างใช้กับตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการ
ท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย กับการ
บริหารจัดการด้านคุณภาพของระบบ IATF 16949 : 2016  
  3.6 ทดสอบสมมุติฐาน ด้วยสถิติเชิงอนุมาน หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการ
ท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย กับการ
บริหารจัดการด้านคุณภาพ ของระบบ IATF 16949 : 2016 
 
6. ผลการวิจัย 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 208 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.6 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 158 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.8 มีสถานภาพสมรส จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.9 อยู่ในต าแหน่งสายงานต าแหน่งพนักงาน จ านวน 185 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.2 และมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี 
จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 
 2. การบริหารจัดการด้านคุณภาพของระบบ IATF 16949 : 2016 
ของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย โดยรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.59, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ด้านการวางแผน รองลงมา คือ ด้านการจัดองค์กร และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการอ านวยการ ตามล าดับ 
 3. ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์
ในประเทศไทย โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.48, S.D. = 
0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพงาน รองลงมา คือ 
ด้านปริมาณงาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านค่าใช้จ่าย 
ตามล าดับ 
 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม
บริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย กับปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า 
  4.1 ด้านคุณภาพงาน พบว่า เพศ (0.006*) อาย ุ(0.011*) และ
ประสบการณ์ท างาน (0.000*) ต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพการ
ท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ด้าน
คุณภาพงาน แตกต่างกัน ส่วนสถานภาพสมรส  (0.470) ระดับ
การศึกษา  (0.664)  และต าแหน่ งสายงาน  (0.305)  มี ระดับ
ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ประเทศไทย ด้านคุณภาพงาน ไม่แตกต่างกัน 
  4.2  ด้านปริมาณงาน พบว่า เพศ (0.001*) อายุ (0.001*) 
ต าแหน่งสายงาน (0.014*) และประสบการณ์ท างาน (0.000*) ต่างกัน 
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มีระดับประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์
ในประเทศไทย ด้านปริมาณงาน แตกต่างกัน ส่วนสถานภาพสมรส 
(0.052) และระดับการศึกษา (0.718) มีระดับประสิทธิภาพการท างาน
ของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ด้านปริมาณงาน 
ไม่แตกต่างกัน 
  4.3 ด้านเวลา พบว่า เพศ (0.000*) อายุ (0.000*) ต าแหน่ง
สายงาน (0.033*) และประสบการณ์ท างาน (0.000*) ต่างกัน มีระดับ
ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ประเทศไทย ด้านเวลา แตกต่างกัน ส่วนสถานภาพสมรส (0.059) และ
ระดับการศึกษา (0.579) มีระดับประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม
บริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ด้านเวลา ไม่แตกต่างกัน 
  4.4 ด้านค่าใช้จ่าย พบว่า เพศ (0.000*) อายุ (0.002*) และ
ประสบการณ์ท างาน (0.000*) ต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพการ
ท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ด้าน
ค่าใช้จ่าย แตกต่างกัน ส่วนสถานภาพสมรส (0.106) ระดับการศึกษา 
(0.637) และต าแหน่งสายงาน (0.078) มีระดับประสิทธิภาพการ
ท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ด้าน
ค่าใช้จ่าย ไม่แตกต่างกัน 
 5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการด้านคุณภาพ
ของระบบ IATF 16949 : 2016 กับประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม
บริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย พบว่า มีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง 3 คู่  ได้แก่ ด้านการจัดองค์การกับด้านปริมาณงาน 
(0.733**) ด้านการอ านวยการกับด้านเวลา (0.702**) และด้านการ
ควบคุมกับด้านค่าใช้จ่าย (0.771**) ส่วนด้านการวางแผนกับด้าน
คุณภาพงาน (0.683**) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
 
7. อภิปรายผล 
  1. การบริหารจัดการด้านคุณภาพของระบบ IATF 16949 : 
2016 ของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย โดยรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการด้านคุณภาพ
ของระบบ IATF 16949 : 2016 ของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์
ในประเทศไทย มีการด าเนินงาน กระบวนการ ข้อก าหนดตาม
เป้าหมายที่ถูกต้อง ออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนโยบาย
การบริหารจัดการด้านคุณภาพ และน าข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นมา
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน ท าข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามระบบ
คุณธรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับมานะ ตันตยานนท์ [5]  ได้ท าการศึกษา
เรื่องการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการจัดท าระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 : 2002 ของโรงงาน
อุตสาหกรรมยานยนต์ ผลการวิจัยพบว่าการให้ความร่วมมือของ
บุคลากรขาดจิตส านึกด้านคุณภาพโดยไม่ปฏิบัติงานตามเอกสาร
คุณภาพ การขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารและการที่มีเอกสาร
คุณภาพท่ีซับซ้อนเขียนแล้วอ่านเข้าใจยาก ในการจัดท าระบบคุณภาพ
ต้องอาศัยปัจจัยดังนี้ ปัจจัยด้านประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กร 

โดยบุคลากรจะต้องสามารถเข้าใจข้อก าหนดและน าไปประยุกต์ใช้กับ
ลักษณะของการท างานจริงได้ ซึ่งต้องอาศัยการจัดให้มีการฝึกอบรม
ด้านระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องจากผู้มีประสบการณ์ และท าการ
ประเมินผล และสอดคล้องกับ [6] อิทธิพล สูชัยยะ ได้ท าการศึกษา
ทัศนะคติและประโยชน์ที่ได้รับของพนักงานบริษัท ซัมมิท โอโตซีท 
อินดัสตรี จ ากัด ต่อมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจ พนักงานที่เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้คะแนนความรู้ความเข้าใจ มีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทัศนคติต่อประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐานระบบ
บริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 พนักงานท่ีเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับโดยรวม อยู่ในระดับมาก และ ด้าน
ความรู้ความเข้าใจโดยรวม มีระดับความสัมพันธ์ต่ า ทิศทางเดียวกัน 
ด้านเป้าหมายคุณภาพโดยรวม มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง ทิศทาง
เดียวกัน  
 2. ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์
ในประเทศไทย โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ IATF 16949 : 2016 มีก าหนด
ค่าใช้จ่ายในการจัดท ามาตรฐานตามระบบ IATF 16949 : 2016 เพื่อ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าหลายระบบ และตระหนักและกระตุ้นให้
ผู้อื่นใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ตามระบบ IATF 16949 : 2016 
ได้รับความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือจากผู้บังคับบัญชาในการ
มอบหมายให้ปฏิบัติ ตามระบบ IATF 16949 : 2016 สามารถ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามที่ไดร้ับมอบหมาย มีการติดตามงานท่ีปฏิบัตอิยู่
ตลอดเวลา มีการปฏิบัติงานมีการแบ่งเวลาอย่างชัดเจน และลดเวลา
การประเมิน ท าให้การส่งมอบเร็วขึ้น ตามระบบ IATF 16949 : 2016 
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับนลพรรณ บุญฤทธ์ิ [7,8] ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยอิทธิพลและปัจจัย
แรงจูงใจในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัย พบว่ า 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดั
ชลบุรี มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน คือ โครงสร้าง และความสามารถ มี
ความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ความส าเร็จในงาน ต าแหน่งงาน ความรับผิดชอบในงาน และ
สถานภาพในการท างาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ส่วนปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานโดยรวม 
ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี 
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการด้านคุณภาพ
ของระบบ IATF 16949 : 2016 กับประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม
บริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย พบว่า มีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง 3 คู่ ได้แก่ ด้านการจัดองค์การกับด้านปริมาณงาน ด้าน
การอ านวยการกับด้านเวลา และด้านการควบคุมกับด้านค่าใช้จ่าย 
อาจเป็นเพราะมีข้อก าหนดของการบริหารจัดการ ประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามระบบคุณธรรม ท าข้อตกลงการ
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ปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน น าข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นน ามา
ปรับปรุงพัฒนา คุณภาพของช้ินส่วนมีความถูกต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนด ก าหนดค่าใช้จ่ายในการจัดท ามาตรฐาน เพื่อไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการท าหลายระบบ และตระหนักและกระตุ้นให้ผู้อื่นใช้
ทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับ นลพรรณ บุญฤทธ์ิ [7,8]  
ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
ปัจจัยอิทธิพลและปัจจัยแรงจูงใจในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า 
ปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน คือ โครงสร้าง และความสามารถ มี
ความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปัจจัย
แรงจูงใจในการท างาน คือ ความส าเร็จในงาน ต าแหน่งงาน ความ
รับผิดชอบในงาน และสถานภาพในการท างาน มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และปัจจัยแรงจูงใจในการ
ท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ส่วนปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดั
ชลบุรี และสอดคล้องกับสุรศักดิ์ ธรรมนิมิต [9]  ได้ท าการศึกษาการ
บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีผลต่อความ
ปลอดภัยของพนักงานบริษัท ไทยมารูจูน จ ากัด ผลการวิจัย พบว่า 
ด้านการควบคุม มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ส่วนระดับ
ความส าคัญต่อการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ด้านการควบคุม มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง 
 
8. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการด้านคุณภาพของระบบ 
IATF 16949 : 2016 ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ 
ดังนี้  
 1. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  1.1 ควรก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงก าหนดการในการ
ตรวจประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ของระบบ 
IATF 16949 : 2016 จากองค์กรภายนอก 
  1.2 ควรมีโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยน
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
กับนโยบาย การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ของระบบ IATF 16949 : 
2016 
  1.3 ควรมีการส่งเสริมหรือสนับสนุนในการเข้ารับการฝึกอบรม 
ให้ก้าวหน้าในสายงานอาชีพอยู่เสมอ ตรงตามนโยบายการบริหาร
จัดการด้านคุณภาพ ของระบบ IATF 16949 : 2016  
  1.4 ควรมีค าแนะน าหรือมีการช้ีน าในการปฏิบัติงาน อย่าง
สม่ าเสมอกับนโยบาย การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ของระบบ IATF 
16949 : 2016  
  1.5 ควรก าหนดมาตรการที่ประโยชน์ตอบแทน กรณี
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามกฎระเบียบหรือข้อตกลงที่ก าหนดไว้ ตาม

นโยบาย การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ของระบบ IATF 16949 : 
2016 
  1.6 ควรมีข้อก าหนดที่สามารถปฏิบัติงานโดยไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาขึ้นตามมาในภายหลัง และมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
น้อย ตามระบบ IATF 16949 : 2016 ได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบ IATF 16949 : 2016 ของ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แถบภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  2.2 ศึกษากระบวนการของระบบ IATF 16949 : 2016 ของ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แถบภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  2.3 ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ IATF 16949 : 2016 กับ
การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
แถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเข้าสู่ตลาดโลก 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัย เรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีผล
ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และศึกษาถึงผลของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ช้ันปีที่ 1 จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม ที่มีค่าความเช่ือมั่น 0.951 วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุ 17-18 ปี ศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู้ปกครอง
มีอาชีพเกษตรกร มีรายได้รวมครอบครัว 10,000-20,000 บาทต่อเดือน มีขนาดครอบครัว 5-8 คน สื่อมีอิทธิพลในการตัดสินใจศึกษาต่อมาก
ที่สุด ส่วนผู้ปกครอง เพื่อน และครูแนะแนว มีอิทธิพลในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับมาก กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด แ ละ การ
ประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับมาก ส่วนกลยุทธ์ด้านการโฆษณา และกิจกรรมพิเศษอยู่ในระดับปานกลาง การเปิดรับสื่อจาก
บุคคลอ้างอิง เช่น ศิษย์เก่า และสื่อโซเชียลมีเดีย เฟซบุค เวบไซต์ มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับ
มาก การรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับมาก และนึกถึงช่ือเสียงของคณะครุศาสตร์มากท่ีสุด เหตุผลใน
การเลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยเพราะมีสาขาวิชาที่น่าสนใจมาก อาจารย์ที่มีคุณภาพและมีช่ือเสียง รวมทั้งมีผู้แนะน า ส่วนข้ อแนะน าด้านการ
สื่อสารการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัย ควรมีการพัฒนาด้านการโฆษณา และ กิจกรรมพิเศษ ให้น่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้
สื่อออนไลน์เพื่อให้สื่อสารตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ, การสร้างแบรนด ์
 

Abstract 
 A study of IMC strategies in branding in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabath University.The 
objective is to study the marketing communication factors affecting the branding of Phranakhon Si 
Ayutthaya Rajabhat University and study the effect of integrated marketing communication strategies for 
brand building of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University which have an effect on the decision of 
students who are studying in the first year of bachelor degree . Data were collected from a sample of 
students. Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, 1st year, 400 people using a questionnaire. With 
a reliability of 0.951. Data were analyzed using basic statistics such as frequency, percentage, mean, 
standard deviation. Found that most of the respondents are women aged 17-18 years, studying in the 
Faculty of Education. Graduated from Mattayom 6, parents are farmers. Have family income 10,000-
20,000 baht per month, with a family size of 5-8 people. The media are the most influential in deciding 
to study. Parents, friends and guidance teachers had a large influence on their decision to further their 
education. Strategies for marketing promotion and public relations Influence decision making at a high 
level As for the advertising strategy And special activities were at a moderate level. Media exposure from 
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references such as alumni and social media on Facebook have a high impact on brand awareness and 
influence the decision to study at a high level. The image perception of Phranakhon Si Ayutthaya 
Rajabhat University is at a high level. And think of the reputation of the Faculty of Education the most 
The reason for choosing to study at the university is because there are many interesting programs. A 
qualified and famous teacher Including an advisor As for marketing communication suggestions for 
branding of the university Advertising and special events should be developed to be more interesting 
Especially the use of online media in order to communicate directly with the target audience 
Keywords : Integrated Marketing Communication Strategy, Creating Brand 
 

1. บทน า 
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในทศวรรษหน้าจะต้องพัฒนาเพื่อ
น าความรู้มาช่วยเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงระยะ 20 ปีที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยทั่วโลกถูกกระทบจากกระแสสังคมมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นกระแสโลกาภิวัตน์ กระแสสังคมออนไลน์ มหาวิทยาลัยต้อง
พัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ให้
มีความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทคโนโลยี
สารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนจะต้องพัฒนาการบริหาร
มหาวิทยาลัยในเชิงคุณภาพมากขึ้น จากการที่มหาวิทยาลัยเร่ง
พัฒนากระบวนการเรียนกรสอน ตลอดจนคุณภาพของอาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนหลายแห่งพบปัญหา
จ านวนนักศึกษาลดลง เนื่องมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
และปัจจัยด้านการแข่งขันที่สูงมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย
ของรัฐ และเอกชนท าให้มีการแข่ งขันอย่ างหลีก เลี่ ยงไม่ ได้ 
มหาวิทยาลัยใดถ้าไม่ปรับตัวหรือพัฒนา ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย การเปิดเสรีทางการศึกษาของไทยจะมี
ผลกระทบทางบวก คนไทยมีโอกาสมากขึ้นในการได้รับการศึกษา  
ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ มีหลักสูตรทางเลือกการศึกษาระดับ
นานาชาติมากขึ้น การปรับตัว การพัฒนาคุณภาพจากต่างประเทศ 
การอุดมศึกษาไทยหรือการแข่งขันในระดับนานาชาติ และไทย 
สามารถให้บริการขยายองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล เช่น 
ศิลปวัฒนธรรมไทย มวยไทย อาหารไทย ในขณะเดียวกัน มี
ผลกระทบในทางลบ คือ สถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไม่สามารถปรับตัว
ได้ทัน ไม่สามารถแข่งขันได้ในท่ีสุด และการขยายตัวของการศึกษาไร้
พรมแดนอาจท าให้มีผลกระทบทาง วัฒนธรรม (ศิริชัย กาญจนวาสี. 
2548: 52-62) (1) ดังนั้นการปรับตัวของสถาบันการศึกษาไทย
จะต้อง ตระหนักและเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีด้านการ
บริการ 
 มีการส ารวจความคิดเห็นของอธิการบดี 15 มหาวิทยาลัย 
ด า เนิ น ก า ร โด ย ม ห าวิ ท ย าลั ย  โร แ ฮ ม ตั น  (Roehampton 
University) การส ารวจครั้งนี้พบว่าการสร้าง ความเข้มแข็งของ
มหาวิทยาลัยโดยการสร้างแบรนด์ไม่ ได้รับการสนับสนุนจาก
นักวิชาการ โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่อายุมากกว่า 100 ปี ซึ่ง
ค านึงถึงช่ือเสียง (Reputation) มหาวิทยาลัยที่สะสมมา มากกว่า
การสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใหม่ๆ ที่มีอายุ
ประมาณ 15 ปี ค่อนข้างให้ การสนับสนุนในการสร้างแบรนด์ 

มหาวิทยาลัยใหม่กลุ่มนี้คือ โพลีเทคนิคที่ยกสถานะเป็นมหาวิทยาลัย 
(Resistance to University Branding Plans, 2003) จากงานวิจัย
พบว่ามีหลักสูตรที่หลากหลาย และเน้นการปฏิบัติและการเข้าศึกษา
ต่อได้ง่ายกว่ามหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศ ท าให้ นักศึกษาส่วน
หนึ่งยังคงนิยมศึกษาต่อ Campaignlive September 17, 2003 (2) 
 จากงานวิจยัข้างต้น ท าให้เห็นว่าท่ามกลางแข่งขันที่รุนแรง ท าให้
การสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่จะท าให้
นักศึกษาจัดสินใจเข้าศึกษาต่อ โดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยเอกชน
เท่านั้นที่นิยมน ากลยุทธ์การสร้างแบรนด์มาใช้ เพื่อความอยู่รอดของ
ธุรกิจ และมีแนวโน้มให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ในส่วนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้งหมด มีชื่อเสียงท่ีแข็งแกร่งในด้านการสร้างครู เนื่องจากถือ
ก าเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมื่อ 100 ปีก่อน แต่ในสภาพปัจจุบัน
แต่ละมหาวิทยาลัยมีการเพิ่มคณะและสาขาวิชาตามความต้องการ
และความ เป ลี่ ย นแป ลงของการศึ กษ า  ท า ให้ ภ าพ ลั กษ ณ์         
และอัตลักษณ์ที่เคยมีความชัดเจนเปลี่ยนไปมาก 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ด้วยปัจจัยหลายด้าน เช่น ในบริเวณ
ใกล้ เคี ย งมี มห าวิทยาลั ยจ านวนมาก  เป็ นจั งหวัดที่ อยู่ ใกล้
กรุงเทพมหานคร ท าให้นักศึกษาบางส่วนสนใจที่จะเข้าไปศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้น การสื่อสาร
การตลาด และการสร้างแบรนด์ขอมหาวิทยาลัยยังไม่มีประสิทธิภาพ 
ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้นักศึกษาและผู้ปกครองในการเลือก
เข้าศึกษาต่อ 
 ผู้วิจัยเห็นว่าประเด็นปัญหาเรื่องจ านวนนักศึกษาที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความส าคัญ
อย่างมาก จึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่องการสื่อสารการตลาดเพื่อ
การสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีผลต่อ
การตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่อศึกษาถึงผลของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การเพื่อการสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีท่ี 1 
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3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 การวิจัยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อ
การสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีผล
ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.1 ด้านประชากรและตัวอย่าง  
  3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 (ภาคปกติ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 1,455 โดยแบ่งตามคณะ ได้ดังนี้ คณะครุศาสตร์ จ านวน 
292 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 253 คน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 587 คน และคณะวิทยาการ
จัดการ จ านวน 323 คน (กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา , 2560 ) 
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้สูตรเครซี่และมอร์แกน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาตามตารางเท่ากับ 310 คน จึงเก็บตัวอย่างท้ังหมด 400 
  3.1.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
(Nonprobability sampling)  โ ด ย สุ่ ม แ บ บ ต า ม ส ะ ด ว ก 
(Convenience) จนครบ 
 3.2 ด้านตัวแปรที่ศึกษา 
  3.2.2 ตัวแปรต้น ได้แก่  เพศ , คณะ , ระดับการศึกษา 
อาชีพของบิดาและมารดา ขนาด และรายได้ของครอบครัว 
  3.2.3 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ปัจจัย
ทางสังคม อิทธิพลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อ ปัจจัยด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ด้าน
การโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ด้านการจดั
กิจกรรมพิเศษ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อ
การสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีผล
ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาเชิง
ส ารวจ  (Survey  Research)  เพื่อมุ่งหวังศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1ที่มีต่อภาพพจน์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา แล้วมาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุง การบริหารงานด้านของมหาวิทยาลัย  โดยศึกษาจาก
เอกสาร คือ ค้นคว้าจากหนังสือ  เอกสาร  วิทยานิพนธ์และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตาม
ระเบียบวิธีวิจัย  
4.1 ข้อมูลทุติยภูมิ  
 ผู้วิจัยได้ค้นคว้าหารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางด้าน
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 
ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยการค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา Website 
บทความจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐ และภาคเอกชน 
 

4.2  ข้อมูลปฐมภูมิ 
 ผู้วิจัยได้ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยท าการ
รวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ แล้วน าข้อมูลที่ได้
วิเคราะห์นั้นไปประยุกต์เพื่อสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการส ารวจ (Survey) เรื่องความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่ก าลั งศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่  1  ในจังหวัด
พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธย าต่ อภ าพ ลั ก ษ ณ์ ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าชภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา 
4.3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยแปลความหมายและท าความเข้าใจข้อมูล  โดยใช้วิธีการ
ทางสถิติ  ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC+  เสนอรายงานเชิง
พรรณนาตามหลักตรรกวิทยา   

4.3.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย (MEAN) 
และ ค่า Standard Deviation 

 
5. ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การ
สื่ อสารการตลาดแบบบู รณ าการเพื่ อการสร้างแบรนด์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ทัง้สิ้นจ านวน 400 ชุด สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 5.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุ 17-18 ปี ศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์ จบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกร มี
รายได้รวมครอบครัว 10 ,000 - 20,000 บาทต่อเดือน มีขนาด
ครอบครัว 5-8 คน 
 5.2 ปัจจัยทางสังคม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับ
อิทธิพลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจากจากสื่อ 
มากที่สุด จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ  50 รองลงมาคือ พ่อแม่ 
เพื่อน และครูแนะแนว ตามล าดับ มีช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อมากที่สุด
คือ 18.01 – 21.00 น. จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61 
รองลงมาคือ 21.01 – 24.00 น. จ านวน 50 คิดเป็นร้อยละ 12.5 
และ 06.00 – 09.00 น. จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 
ตามล าดับ 
 5.3 ปัจจัยด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด พบว่า การตลาดที่
มีอิทธิพลของต่อการกลยุทธ์การสื่อสารตดัสินใจเข้าศึกษาต่อปริญญา
ตรี ด้านการโฆษณา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 
3.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45  เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในรายข้อ พบว่ามีเพียงการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียเท่านั้นที่อยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.98  
 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลของต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อปริญญาตรี ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 3.03 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.45  เมื่อพิจารณารายละเอียดในรายข้อ พบว่า 
และ การแจ้งข่าวสารมหาวิทยาลัยผ่าน Facebook Fanpage และ 
การแจ้งข่าวสารมหาวิทยาลัยผา่นเวบไซต์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.96 และ  3.84  นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลางท้ังหมด 
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 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลของต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อปริญญาตรี ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 3.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.49  เมื่อพิจารณารายละเอียดในรายข้อ พบว่า การจัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ การจัดกิจกรรม Open house อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56 และ 3.51  นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งหมด 
 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลของต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อปริญญาตรี ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56  
เมื่อพิจารณารายละเอียดในรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด 
โดยมี การให้มีระบบผ่อนช าระค่าเทอม และ การให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาท่ีเรียนดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.10 และ 3.89 
 5.4 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ที่มีต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พฤติกรรม
ด้านการเปิดรับสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี โดยในการรับรู้สื่อในระดับมาก คือ บุคคลอ้างอิง เช่น 
ศิษย์เก่า  มีค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 
รองลงมาคือ Social Media อื่นๆ  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.22 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.91 Facebook  อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.21 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 และ Website  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.84 
ตามล าดับ   
 5.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อแบรนด์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่าระดับการรับรู้ด้านภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คือ เป็นมหาวิทยาลัยประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  เท่ ากั บ  0.47 รองล งม าคื อ  คณ าจารย์ มี ค วาม รู้
ความสามารถในการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 อันดับสามเท่ากันคือ หลักสูตร
ได้รับการยอมรับและผ่านมาตรฐาน และ มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งแก่
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.70 และ 0.74 ตามล าดับ 
 
 

 6. อภิปรายผล  
 จากการสรุผการวิจัย ผู้วิจัยน าผลมาอภิปรายตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
 6.1 ปัจจัยทางสังคม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับ
อิทธิพลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจากจากสื่อ 
มากที่สุด โดยมีช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อมากที่สุดคือ 18.01 – 21.00 น 
สอดคล้องกับงานวิจัย ของพิติยา โพธิพิทักษ์ (3) ได้ท าการวิจัยเรื่อง
การแสวงหาข่าวสารและปัจจัยที่ ใช้ตั ดสิน ใจเลือกเรียนต่ อ
มหาวิทยาลัยเอกชนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในมุมมอง
ทางการตลาด ผลการวิจัยพบว่า สื่ออินเตอร์เนตเป็นสื่อที่กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกใช้ในการแสวงหาเนื้อหาต่างๆมากที่สุด มหาวิทยาลัย
จึงควรใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเลือก

ศึกษาต่อ รวมทั้งควรสร้างและเลือกสื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้
มากที่สุด 
 6.2 ปัจจัยด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด พบว่า กลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี 
ในด้านการโฆษณา พบว่ามีเพียงการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียเท่านั้น
ที่อยู่ในระดับมาก ในด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร 
พบว่า การแจ้งข่าวสารมหาวิทยาลัยผ่าน Facebook Fanpage 
และเวบไซต์ อยู่ในระดับมาก และด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ พบว่า 
มีเพียง การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ การจัดกิจกรรม 
Open house ของคณะต่างๆเท่านั้นที่อยู่ในระดับมาก ส่งผลให้
ภาพรวมของกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  อยู่ ในระดับมาก          
ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  Katherine Culliver (4) ที่
ท าการศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าสมัครเรียนต่อของสถาบันในระดับอุดมศึกษาในประเทศ
แอฟริกา, อเมริกาและสเปน พบว่าการโฆษณาของมหาวิทยาลัย 
การประชาสัมพันธ์ การมอบทุนการศึกษาการให้อาจารย์แนะแนว
ออกไปให้ข้อมูลรวมถึงการตลาดทางตรงและการบอกปากต่อปากที่
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อของนักเรียน
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี และการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
โดยเฉพาะ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อของนักเรียนโดยเฉพาะ ในด้านของการ
รับรู้  เรื่ องรายละเอี ยดหลักสูตร ท า เล  และสถานที่ ตั้ งของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงรายชื่อสถาบันในอุดมศึกษาต่างๆ  
 6.3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ที่มีต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พฤติกรรม
ด้านการเปิดรับสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี โดยในการรับรู้สื่อในระดับมาก โดยเฉพาะสื่อบุคคล
อ้างอิง เช่น ศิษย์เก่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต รัตนไตร 
และ เยาวภา ปฐมศิริกุล (5) ที่ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัย
เอกชน ที่พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชน คือ การตลาดทางตรง
ผ่านการสื่อสารให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยในทุกช่องทางที่เป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ข้อมูลถึงกลุ่มเป้าหมายรวดเร็วที่สุด รวมทั้ง
การตลาดแบบปากต่อปาก โดยผ่านบุคคลอ้างอิง เช่น นักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า 
 6.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อแบรนด์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่าระดับการรับรู้ด้านภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก คือ เป็นมหาวิทยาลัย
ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณาจารย์มีความรู้ความสามารถ
ในการสอน หลักสูตรได้รับการยอมรับและผ่านมาตรฐาน และ เป็น
มหาวิทยาลั ย เป็นที่ พึ่ งแก่สั งคม  ชุมชน ท้ องถิ่น  ตามล าดับ 
ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ที่ ชั ด เ จ น ที่ สุ ด เ มื่ อ คิ ด ถึ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย                       
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ คณะครุศาสตร์ และ ช่ือเสียงของ
อาจารย์ นักเรียนส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
เคยเข้าร่วมกิจกรรม 1-3 ครั้ง และเหตุผลที่ เลือกศึกษาต่อคือ 
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สาขาวิชามีความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทวัส สัตยา
รักษ์ (6)  เรื่อง กลยุทธ์การสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า 
องค์ประกอบด้านการรับรู้ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย มีตัวบ่งช้ีที่
ส าคัญประกอบด้วย การรับรู้กิจการรมด้านวิชาการ กิจกรรม
นักศึกษาเพื่อสังคม กิจกรรมด้านกีฬา ผลงานวิชาการของคณาจารย์
เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ช่ือเสียงด้านวิชาการ งานวิจัย และ ศิษย์เก่า 
มีผลต่อการรับรู้แบรนด์ของมหาวิทยาลัย 
   
7. สรุปผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยในครั้งนี้สรุปได้ว่า กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการที่ส าคัญที่สุด คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ 
ที่นักเรียน นักศึกษา ใช้ในการหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย และสื่อบุคคล เช่น ช่ือเสียงของอาจารย์ 
ความส าเร็จของศิษย์เก่า มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับมาก 
มหาวิทยาลัยจึงควรวางกลยุทธ์การสื่อสารด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น 
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
  ฝ่ายสื่อสารองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ผลการวิจัยน าไปวางแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  ควรท าการศึกษาเฉพาะเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
สมัยใหม่ หรือ การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อที่จะได้แนวคิด
และรูปแบบในการสื่อสารเพิ่มขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการเปรียบเทียบคุณภาพของสัญญาณเสียงในห้องประชุมโดยใช้ตัวกรองดิจิตอลจ ากัด ชนิดแถบความถี่ผ่าน     
ในการทดลองสัญญาณเสียงจะถูกบันทึกจาก 54 ต าแหน่งในห้องประชุมซึ่งเสียงเหล่านี้มาจากแหล่งก าเนิดเดียวกัน การแปลงฟูริเยร์แบบเร็วได้
ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์ความถี่ท่ีคลาดเคลื่อนของสัญญาณเสียง จากนั้นท าการสร้างตัวกรองดิจิตอลจ ากัด ชนิดแถบความถี่ผ่าน เพื่อท าการ
กรองความถี่ของสัญญาณเสียงที่คลาดเคลื่อนและน าสัญญาณเสียงที่ได้มาท าการเปรียบเทียบกับสัญญาณเสียงต าแหน่งอ้างอิง จากผลการ
ทดลองพบว่า ค่าความถี่ท่ีคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วงความถี่ท่ีต่ ากว่า 500 เฮิร์ต และช่วงความถี่ท่ีสูงกว่า 2.5 กิโลเฮิร์ต เมื่อน าสัญญาณเสียงท่ีกรอง
ผ่านตัวกรองดิจิตอลจ ากัดมาเปรียบเทียบกับสัญญาณเสียงต าแหน่งอ้างอิงจะได้ค่าเฉลี่ย 70.77% ซึ่งมีคุณภาพของสัญญาณเสียงเมื่อ
เปรียบเทียบกับสัญญาณเสียงต้นฉบับที่ดีกว่า คิดเป็น 30.12% 
ค าส าคัญ : คุณภาพของสัญญาณเสียง, การประมวลผลสัญญาณเสียง, ตัวกรองดิจิตอลจ ากัด, การแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว 
 

Abstract 
 This research proposes a comparison the speech signal quality in the meeting room using Finite Impulse 
Response (FIR) Band Pass Filter (BPF). In the experiment, speech signal is recorded from 54 locations in the same meeting 
room, which these speech is generated from the same source. The band pass filter is then designed by using FIR filter for 
filtering the distort frequencies and compare to the original speech in each position. The experiment results show that 
the Fast Fourier Transform (FFT), which is used to analysis of the speech frequencies, it shown that the lower 500 Hz and 
higher 2.5 KHz are the error bandwidth for the low and high frequency respectively. Which designed by using FIR filter, is 
then used to comparison and adjustment these speech signal with the original speech signal. It modifies these speech 
frequency to similar to original speech approximately 70.77% and the quality of speech signal compare the original 
speech is better representing 30.12% 
Keywords : The speech signal quality, Speech processing, Finite impulse response filter, Fast fourier transform 
 

 

1. บทน าและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเสียงมีการพัฒนาไปอย่าง
มากซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้เข้ามามีบทบาทและถูกน ามาใช้งานอย่าง
มากมาย ทั้งในด้านการศึกษา ความบันเทิงหรือแม้กระทั่งด้าน
อุตสาหกรรม เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพของสัญญาณเสียงใน
ด้านการศึกษาแล้ว การใช้เสียงส าหรับการเรียนการสอนของนักเรียน
นักศึกษา คุณภาพของสัญญาณเสียงที่ผู้ฟังจะได้รับเป็นสิ่งที่ส าคัญ
อย่างยิ่ ง  หากผู้ฟั งได้รับฟังคุณภาพของสัญญาณเสียงที่ ไม่มี
ประสิทธิภาพหรือสัญญาณเสียงที่ไม่ชัดเจนซึ่งหากผู้ฟังได้รับฟังเป็น
เวลานานๆ อาจท าให้ผู้ฟังเบื่อหน่าย ร าคาญ หรืออาจสื่อสาร
ความหมายจากผู้พูดมาสู่ผู้ฟังได้อย่างไม่ถูกต้อง วิธีการแก้ไขและ

ปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณเสียงสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การ
แก้ไขลักษณะของห้อง การปรับแต่งระบบเสียงด้วยกระบวนการ 
Equalization การแก้ไขระบบเสียงที่ล าโพงโดยการใช้ Crossover 
Network หรือแม้กระทั่ง การสร้างตัวกรองสัญญาณเสียง ดังนั้น 
หากมีการปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณเสียงให้ดีขึ้นก็เป็นส่วนส าคัญ
ที่ท าให้ประสิทธิภาพของการรับฟังมีประสิทธิผลที่ดีมากยิ่งขึ้น      
ในงานวิจัยที่ [1] การวิเคราะห์ความถี่ของสัญญาณเสียงและเสียง
สะท้อนโดยใช้ FFT ท าการวิเคราะห์สัญญาณเสียงของแต่ละต าแหน่ง
ภายในห้อง เพื่อหาความคลาดเคลื่อนของสัญญาณเสียงโดยใช้การ
แปลงฟูริ เยร์ แบบเร็ ว  จุด เด่นคือสามารถหาต าแหน่ งความ
คลาดเคลื่อนของสัญญาณเสียงได้ แต่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงคือการหา
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ค่าของเสียงสะท้อนยังไม่ดีเท่าที่ควร ในงานวิจัยที่ [2] และ [3] เป็น
การสร้างตัวกรองดิจิตอลจ ากัด ชนิดแถบความที่ถี่ผ่านร่วมกับการ
แปลงฟูริเยร์แบบเร็ว เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณเสียง 
โดยใช้จ านวน N=80 กรองความถี่ในช่วง500 Hz-2.5 kHz ท าให้
สัญญาณเสียงท่ีกรองผ่านตัวกรองนี้มีความเหมาะสมที่สุดส าหรับห้อง
ประชุม ในงานวิจัยที่ [4] การเปรียบเทียบและการออกแบบตัวกรอง
ดิจิตอลจ ากัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงพูดให้มีความชัดเจน
มากยิ่งข้ึน ในงานวิจัยท่ี [5] การด าเนินการของตัวกรองดิจิตอลจ ากัด 
เพื่อวิเคราะห์สัญญาณเสียงพูด โดยงานวิจัยนี้ได้บอกถึงข้อได้เปรียบ
ของตัวกรองดิจิตอลจ ากัด ที่มีความแม่นย าและมีเสถียรภาพสูง และ
ในงานวิจัยที่ [6] การออกแบบตัวกรองดิจิตอลจ ากัด ซึ่งเหมาะสม
ส าหรับเสียงพูด โดยน าตัวกรองชนิดแถบความถี่ผ่าน ซึ่งกรองความถี่
ในช่วง 300 Hz-4 kHz โดยท าการสุ่มค่าของความถี่และจ านวน
อันดับที่แตกต่างกันซึ่งท าให้มีความล่าช้าในการด าเนินการ 
 บทความนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการศึกษาและเปรียบเทียบ
คุณภาพของสัญญาณเสียงที่เกิดขึ้นภายในห้องประชุม โดยใช้ตัว
กรองดิจิตอลจ ากัด ชนิดแถบความถี่ผ่าน ในการกรองความถี่ของ
สัญญาณเสียงพูดและเสียงสะท้อน เพื่อแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อน
ของสัญญาณเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างจุดผู้พูดมาถึงจุดผู้ฟังภายในห้อง
ประชุมนี ้
 
2. ทฤษฎี 
2.1 Finite Impulse Response  
 ตัวกรองแบบดิจิตอลจ ากัดให้ผลตอบสนองตามระยะเวลาที่
แน่นอน หรืออาจกล่าวได้ว่า ผลตอบสนองเกิดขึ้นโดยการใช้จ านวน
ล าดับของตัวเลขอินพุต ตัวกรองดิจิตอลจ ากัดที่มี M  ซึ่ง สัมประสิทธ์
ของแต่ละชุด คือ {h[0], h[1],….,h [M-1]} ผลสุดท้ายของอินพุต ดัง
สมการที่ (1) 
 
  𝑦(𝑛) = ∑ ℎ(𝑘)𝑥(𝑛 − 𝑘)𝑛−1

𝑘=0                             (1) 
 
ใช้ทฤษฎีของการแปลง Z (Z-Transform) ไดส้มการ คือ 
 
     𝑦(𝑧) = ∑ ℎ(𝑘)𝑥(𝑧)𝑧−𝑘𝑛−1

𝑘=0                             (2) 
 
เขียนสมการที่ (2) ใหอ้ยู่ในรูปฟังก์ช่ันถ่ายโอน ได้สมการ คือ 
 
  𝐻(𝑧) = 

𝑌(𝑧)

𝑋(𝑧)
 = ∑ ℎ(𝑘)𝑧−𝑘𝑛−1

𝑛=0                              (3) 
 
 จากสมการที่ (2) สามารถเขียนได้ดังสมการที่ (4) ซึ่งสมการ
ผลต่างนี้เหมาะสมอย่างยิ่ง ในการประมวลผลแบบเวลาจริงเพราะ
สามารถรับค่าสัญญาณเข้าหนึ่งค่า และค านวณหาสัญญาณออกหนึ่ง
ค่าได้ทันที โดยไม่ต้องรอสัญญาณขาเข้า ดังสมการที่ (4) 
 
 
 

  𝑌(𝑧) = ℎ(0)𝑋(𝑧)+…+ℎ(𝑘)𝑥(𝑧)𝑧−𝑘                     (4) 
 
 สามารถพิจารณาได้จากสมการที่เป็นผลตอบสนองทางความถี่
ของตัวกรองเชิงเลขแบบดิจิตอลจ ากัด ดังสมการที่ (5) 
 
  𝐻𝑑(𝜔) = ∑ ℎ𝑑(𝑛)𝑒−𝑗𝜔𝑛∞

𝑛=−∞                             (5) 
 เมื่อ 

  𝐻𝑑(𝜔) คือ ผลการตอบสนองทางความถี่ของตัวกรองแบบ
ดิจิตอลจ ากัด 
   ℎ𝑑(𝑛) คือ ผลการตอบสนองอิมพัลส์ของตัวกรองแบบ
ดิจิตอลจ ากัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผลตอบสนองความถี่และผลตอบสนองอิมพัลส์ของตัวกรอง
ความถี่ต่ าผา่นในทางอุดมคต ิ

 
 เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 1 ซึ่งเป็นกราฟแสดงผลการตอบสนอง
ความถี่ของตัวกรองแบบความถี่ต่ าผ่าน โดย 𝜔𝑐  นี้จะเป็นค่าความถี่
นอร์มอลไลซ์ (Normalize Frequency) ดังสมการที่ (6) 
 

                    𝑓 = 
𝑓𝑐

𝑓𝑠
                                              (6) 

 

 เมื่อ  
   𝑓  คือ ความถี่คัทออฟนอร์มอลไลซ์ 
  𝑓𝑐   คือ ความถี่คัทออฟ 
  𝑓𝑠  คือ ความถี่สุ่ม 

 
2.2 การแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว 
 การค านวณการแปลงฟูริเยร์แบบเร็วนั้น เป็นการลดทอนการ
ค านวณให้สั้นลงแต่ยังคงมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับการค านวณโดย
ซึ่งยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อ  N มีค่ามากและเพื่อลดความ
ซับซ้อนความซับซ้อนของการค านวณ จาก 2N2 จึงเป็น Nlog2N วิธี
ดังกล่าวอาศัยการลดทอนทางเวลา โดยเริ่มจากการแบ่งจากกลุ่มของ
ข้อมูล x(n) หรือการลดทอนทางความถี่ ดังสมการที่ (7) 
 

𝑿(𝒌) = ∑ 𝒙(𝒏)𝑵−𝟏
𝒏=𝟎 𝒆−𝒊𝟐𝝅𝒌

𝒏

𝑵  , 𝒌 = 𝟎, … , 𝑵 − 𝟏   (7) 

 เมื่อ    

  N คือ จ านวนตัวอย่างในหนึ่งกรอบสัญญาณ 

   k คือ ล าดับของกรอบสัญญาณ k = 1, 2, …, K 
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 ความหนาแน่นพลังงานสเปกตรัมและความหนาแน่นก าลังงาน 
สเปกตรัม การวิเคราะห์การกระจายตัวของสเปกตรัมพลังงานหรือ
ก าลังงานของสัญญาณเสียงในโดเมนของความถี่ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่
ต่อเนื่อง การหาค่าความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงานสามารถหาได้
จากสมการที่ (8) 

 
|𝑋(𝑓)|2 = |∑ 𝑥(𝑚)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑚∞

𝑚=−∞ |
2

               (8) 

 
 สเปกตรัมพลังงานของ x (m) อาจจะแปลงเป็นฟูเรียร์ของ
ฟังก์ชันอัตสหสัมพันธ์ของ x (m) ได้ตามสมการที่ (9) 

 
|𝑋(𝑓)|2 = 𝑋(𝑓)𝑋 ∗ (𝑓) = ∑ 𝑟𝑥𝑥

∞
𝑚=−∞ (𝑚)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑚         

                                                                                       (9) 
  

 ในกรณีที่ตัวแปร r (m) เป็นฟังก์ชันอัตสหสัมพันธ์ของ x (m) การ
แปลงฟูเรียร์จะหาได้เฉพาะพลังงานของสัญญาณซึ่งในสัญญาณ
ประกอบด้วยการสัญญาณสุ่มที่มีสถานะนิ่งและเนื่องจากสัญญาณมี
สถานะนิ่งมีความยาวและมีพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด  ดังนั้นจึงไม่
สามารถแปลงเป็นฟูเรียร์ได้ ส าหรับการสุ่มสัญญาณ สิ่งที่ควรค านึงถึง
ก็คือความหนาแน่นของพลังงานสเปกตรัม  
 
2.3 คุณภาพของสัญญาณเสียง 
 คุณภาพของเสียง (Speech quality) คือ คุณลักษณ์ของเสียงที่
เราได้ยินและสามารถแยกได้ว่า เสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของอะไร 
คุณภาพที่ดีของเสียงนั้นมีมาตรฐานในการประเมินตามลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
 2.3.1 ความชัดเจนด้วยอักขระ น้ า เสียง และความหมาย 
(Intelligibility) ตัวอย่างเช่น เสียงพากษ์ การสนทนาของตัวละคร 
หรือ เสียงของนักร้องร้องเพลง ต้องมีความชัดเจน ถูกต้องตาม
อักขระ และฟังง่าย 
 2.3.2 ความสมดุลของเสียงต่ า กลางและสูง (Tonal balance) 
ต้องมีความสมดุลระหว่างเสียงต่ า เสียงกลาง และเสียงสูง เช่น ไม่ทุ้ม
จนเกินไป ไม่สูงปรี๊ดจนแสบหู และต้องมีความเป็นธรรมชาติ 
 2.3.3 ความคมชัด (Definition) ในช้ินงานหนึ่งอาจจะไม่ได้มีแค่
เพียงเสียงเดียว แต่อาจจะประกอบข้ึนจากหลายๆเสียง ซึ่งแต่ละเสียง
นั้นต้องสามารถแยกแยะได้มีต าแหน่งและหน้าที่ของตัวเองอย่าง
ชัดเจน 
 2.3.4 ความสมดุลของต าแหน่งและมิติของเสียง (Spatial 
balance and perspective) ต าแหน่งของเสียงต้องชัดเจนว่าอยู่
ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหน้า หรือด้านหลัง โดยขึ้นอยู่กับบริบทของ
เสียงน้ันๆ 
  2.3.5 ช่วงไดนามิกของเสียง (Dynamic range) หรือไดนา
มิกเรนจ์ คือ ความแตกต่างระหว่าง เสียงที่ดังที่สุดของงานช้ินหนึ่ง 
(Loudest part of the program) กับ เสียงที่ค่อยที่สุดของงานช้ิน
นั้น (Quietest part of the program) เสียงท่ีดีควรจะฟังได้ง่ายเมื่อ
อยู่ในช่วงเสียงที่ค่อยที่สุดและไม่แตกหรือบิดเบี้ยวเมื่ออยู่ในช่วงที่ดัง
ที่สุด 

 2.3.6 ความโปร่งของเสียง (Airiness) เสียงท่ีดีต้องมีความสะอาด 
ไม่มเีสียงรบกวนอ่ืนๆ เช่น เสียงฮมัหรือเสียงคลื่น (เสียงจี่) ของ
กระแสไฟฟ้า และเสียงต้องไม่ก้องหรือทึบจนเกินไป 
 

3. การทดลอง 
3.1 ขั้นตอนการทดลอง 
 ในบทความนี้ท าการบันทึกเสียงโดยแต่ละต าแหน่งที่บันทึกเสียง
ระยะห่างกัน 1 ตารางเมตร โดยเหตุที่ใช้ระยะห่าง 1 ตารางเมตร
เพราะแทนลักษณะการน าไปใช้งานจริงขณะมีผู้นั่งรับฟังภายในห้อง
ประชุม[1], [6] ซึ่งจะได้สัญญาณเสียงท้ังหมด 54 สัญญาณเสียง 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

รูปที่ 2 การบันทึกเสียงภายในห้องประชุมขนาด 6x9 เมตร 
 
3.2 Pre – Processing 
 จากนั้นน าสัญญาณเสียงท่ีได้จาการบันทึกเสียงเข้าสู่กระบวนการ 
Pre - Processing เพื่อวิ เคราะห์หาค่ าความคลาดเคลื่อนของ
สัญญาณเสียง  

 
 

 
 
  
 

 
 
 

รูปที่ 3 กระบวนการจ าลองการออกแบบและปรับปรุงสญัญาณเสียง 
 

 3.3 ตัวกรองแบบแบบดิจิตอลจ ากัด  
การทดลองใช้ตัวกรองดิจิตอลจ ากัด ชนิดแถบความถี่ผ่าน โดย

กรองความถี่ของสัญญาณเสียงในช่วงเสียงพูด  พบว่าค่าความ
คลาดเคลื่อนของสัญญาณเสียงอยู่ในช่วงความถี่ที่ต่ ากว่า 500 Hz 
และช่วงความถี่ที่สูงกว่า 1 kHz [1] จึงได้ออกแบบตัวกรองชนิดแถบ
ความถี่ผ่าน เพื่อกรองสัญญาณเสียงในช่วงความถี่ที่ 500Hz-2.5kHz 
ดังรุปที่ 4  
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รูปที ่4 ตัวกรองชนิดแถบความถี่ผา่นช่วง 500 Hz–2.5 kHz 
 

3.4 การเปรียบเทียบสัญญาณเสียงกับสัญญาณเสียงต าแหน่ง
อ้างอิง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่5 ขั้นตอนการเปรยีบเทียบสญัญาณเสียงกับต าแหน่งอ้างอิง 
 ในงานวิจัยนี้ได้ท าการเปรียบเทียบสัญญาณเสียงต าแหน่งต่างๆ
กับสัญญาณเสียงต าแหน่งอ้างอิง ซึ่งเหตุที่ไม่สามารถน าสัญญาณเสยีง
ต้นฉบับมาเป็นสัญญาณเสยีงอ้างอิงได้เนื่องจากสัญญาณเสยีงต้นฉบบั
ไม่ได้ท าการเปิดผ่านเครื่องเล่นและล าโพงขยายเสียงจะเปรียบเสมอืน
ผู้พูดยืนพูด ณ จุดอ้างอิง ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงใช้ต าแหน่งที่ 1 ที่ท า
การบันทึกภายในห้องประชุมซึ่งเป็นต าแหน่งที่อยู่ใกล้กับจุดก าเนิด
เสียงท่ีสามารถรับเสียงได้โดยตรงอีกท้ังการสะท้อนของสัญญาณเสียง
ในต าแหน่งน้ีจะมีค่าของการสะท้อนของสัญญาณเสียงที่น้อยจึงท าให้
สามารถใช้ต าแหน่งนี้ เป็นต าแหน่งอ้างอิงในการเปรียบเทียบ
สัญญาณเสียงของต าแหน่งอ่ืนๆได้ 
 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 การเปรยีบเทียบสัญญาณเสียงต าแหน่งใดๆ กับต าแหน่ง

อ้างอิง 
 

 รูปที่  6 การเปรียบเทียบสัญญาณเสียงต าแหน่งต่างๆกับ
สัญญาณเสียงต าแหน่งอ้างอิง โดยกราฟของสัญญาณเสียงต าแหน่ง
อ้างอิง (กราฟสีน้ าเงิน) และกราฟของสัญญาณเสียงต าแหน่งที่น ามา
เปรียบเทียบ (กราฟสีน้ าตาล)จากนั้น น าค่าของการเปรียบเทียบ
สัญญาณเสียงต าแหน่งต่างๆกับสัญญาณเสียงต าแหน่งอ้างอิง โดยค่า
ของผลต่างที่ได้จะมีทั้งผลบวกและผลลบ จึงต้องท าการ Absolute 
ค่าผลต่างของสัญญาณเสียงท่ีเกิดขึ้น ดังรูปที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7 ผลตา่งของสัญญาณเสียงเมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่งอ้างอิง 
 เมื่อท าการ Absolute ค่าผลต่างของสัญญาณเสียงที่น ามา
เปรียบเทียบกับสัญญาณเสียงต าแหน่งอ้างอิงแล้ว ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมี
ผลค่าเป็นบวก ซึ่งจะท าให้สะดวกต่อการน ามาวิเคราะห์เพื่อหาค่า
ความใกล้เคียงกันได้สะดวกมากขึ้น 
 ค่าผลต่างของสัญญาณเสียงที่กรองผ่านตัวกรองดิจิตอลจ ากัด 
ชนิดแถบความถี่ผ่าน เมื่อน าสัญญาณเสียงต าแหน่งต่างๆมา
เปรียบเทียบกับสัญญาณเสียงต าแหน่งอ้างอิง ท าการ Absolute ค่า
นั้นแล้ว จึงท าการก าหนดค่า Threshold ดังสมการที่ (10) 
 

  𝑔(𝑥, 𝑦) = {
1 𝑖𝑓(𝑥, 𝑦)   > 𝑇
0 _  𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

                   (10) 

 
 เมื่อ   
  g (x, y)  เป็นข้อมูล ณ ต าแหน่งที่ x, y 
  T         เป็นค่า Threshold 
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 การนับผลของการเปรียบเทียบความใกล้เคียงกัน หากค่าผลต่าง
ใกล้เคียงกันอยู่ในค่าที่ก านดให้แสดงผลเป็น 1 และหากค่าผลต่างสูง
กว่าค่าที่ก าหนดให้แสดงผลแป็น 0 จากนั้นรวมค่าที่เป็น 1 โดยให้
แสดงผลในตัวแปร Sum ซึ่งการเปรียบเทียบค่าความถี่จากความถี่
ทั้งหมดที่นับได้จะให้แสดงเป็นค่า Accuracy ดังรูปที่ 8 ซึ่งค านวณ
เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ ดังสมการที่ (11) 
 

     Accuracy = 
จ านวนต าแหน่งที่ใกล้เคียง

จ านวนต าแหน่งท่ีเปรียบเทียบ
  x 100          (11)     

 
        
                   
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8 ผลรวมการเปรียบเทียบความใกล้เคียงกันกับสัญญาณเสียง

ต าแหน่งอ้างอิง 

4. ผลการทดลอง 

 จากผลการทดลอง น าสัญญาณเสียงกรองผ่านตัวกรองดิจิตอล
จ ากัด ชนิดแถบความถี่ผ่าน และประยุกต์ใช้การแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว 
เพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนของสัญญาณเสียงที่กรองผ่านตัวกรอง 
ช่วยให้สะดวกต่อการน าไปใช้งาน ดังรูปที่ 9 และรูปที่ 10 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

รูปที ่9 สัญญาณเสียงต้นฉบับ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 10 สัญญาณเสียงท่ีกรองด้วยตัวกรองดิจิตอล 
ชนิดแถบความถี่ผ่านท่ี 500 Hz – 2.5 kHz  

 

เมื่อใช้ตัวกรองดิจิตอลจ ากัด ชนิดแถบความถี่ผ่าน กรองความถี่
ในช่วง 500 Hz–2.5 kHz  เพื่อให้เหมาะสมกับความถี่ของห้อง
ประชุมนี้ โดยอันดับของ N ที่เหมาะสมอยู่ในช่วงอันดับที ่N=80 โดย
เมื่อท าการกรองสัญญาณเสียงแล้วพบสัญญาณรบกวนหรือ
สัญญาณเสียงความถี่ที่กรองได้ไม่หมดเพียง 20% เท่านั้น [2], [3] 
 การเปรียบเทียบสัญญาณเสียงต าแหน่งต่างๆ กับสัญญาณเสียง
ต าแหน่งอ้างอิง สามารถน ามาเปรียบเทียบเพื่อหาร้อยละของความ
ใกล้เคียงกัน โดยใช้เทคนิคการก าหนดค่า Threshold ซึ่งค่าผลต่างที่
เกิดขึ้นอยู่มีค่าที่ต่ ามาก ดังนั้นการก าหนดค่า Threshold จะอยู่ในช่วง
ที่ 2 x 10-5 ถึง 5 x 10-5 เมื่อค่าความใกล้เคียงกันมีค่าน้อยกว่าค่าที่
ก าหนด ผลลัพธท์ี่เกิดขึ้นจะท าการรวมค่าความใกล้เคียงกัน ดังรูปที่ 11 

 
 
 
 

  

รูปที ่11 ตัวอย่างการแสดงค่าผลการเปรยีบเทียบสัญญาณเสียง 
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบสญัญาณเสียง จ านวน 53 ต าแหน่ง 

ความใกล้เคยีงกัน 
ของสัญญาณเสียง 

จ านวนต าแหน่ง คิดเป็น 

มากกว่า ร้อยละ 70 39 73.5% 
น้อยกว่า ร้อยละ 70 14 26.5% 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสัญญาณเสียง โดยท า

การเปรียบเทียบสัญญาณเสียงต าแหน่งอ้างอิงกับต าแหน่งต่างๆ
จ านวน 53 ต าแหน่ง ผลปรากฏว่า จ านวนค่าความใกล้เคียงของ
สัญญาณเสียงที่มีค่ามากกว่า ร้อยละ 70 มีจ านวน 39 ต าแหน่ง คิด
เป็น 73.5% และค่าความใกล้เคียงน้อยกว่า ร้อยละ 70 มีจ านวน 14 
ต าแหน่ง คิดเป็น 26.5% ซึ่งค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้น คิดเป็น 70.77% 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยการเปรียบเทยีบสัญญาณเสยีงกับสัญญาณเสยีง
ต้นฉบับ 

สัญญาณเสียงต้นฉบบั สัญญาณเสียงกรองผ่าน FIR 
40.65% 70.77% 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

รูปที ่12 การเปรียบเทียบสญัญาณเสียงกับสัญญาณเสียงต้นฉบับ 
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จากตารางที ่2 และรูปที่ 12 พบว่า เมื่อน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรยีบ
กับสัญญาณเสียงที่ไม่ได้กรองผ่านตัวกรองดิจิตอลจ ากัด ชนิดแถบ
ความถี่ผ่าน ท าให้คุณภาพของสัญญาณเสียงเกิดขึ้นมีผลลัพธ์ที่ดีกว่า 
คิดเป็น 30.12% 

 
5. สรุป 

การออกแบบตัวกรองดิจิตอลจ ากัด เพื่อกรองความถี่ที่
คลาดเคลื่อนของสัญญาณเสียงภายในห้องประชุม ซึ่งออกแบบตัว
กรองชนิดแถบความถี่ผ่าน ใช้กรองความถี่ในช่วงความถี่ที่ 500 Hz-
2.5 kHz โดยกรองสัญญาณเสียงจ านวน 54 ต าแหน่ง พบว่าเมื่อน า
สัญญาณเสียงที่ได้มาเปรียบเทียบกับสัญญาณเสียงต าแหน่งอ้างอิง
แล้ว คุณภาพของสัญญาณเสียงที่กรองผ่านตัวกรองนี้มีค่ามากกว่า
ร้อยละ 70 จ านวน 39 ต าแหน่ง คิดเป็น 73.5% ซึ่งหากเปรียบเทียบ
กับสัญญาณเสียงต้นฉบับที่ไม่ได้กรองผ่านตัวกรองนี้ ผลที่ได้คือ
สัญญาณเสียงจะมีคุณภาพที่ดีกว่า คิดเป็น 30.12% แต่ค่าแอมพลิจูด
ของสัญญาณเสียงที่กรองผ่านตัวกรองดิจิตอลจ ากัดนี้จะมีค่าที่ต่ ากว่า
สัญญาณเสียงต้นฉบับจึงต้องท าการพัฒนาโดยการชดเชยอัตราขยาย
ของสัญญาณเสียงท่ีถูกลดทอนไปเพิ่มอีกในครั้งถัดไป  

ทั้งนี้การออกแบบตัวกรองแบบดิจิตอลจ ากัด สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานกับฮาร์ดแวร์  การประมวลแบบ Real-Time การ
ออกแบบวงจรครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์คและกระบวนการ Equalization 
เพื่อแก้ไขเสียงสะท้อนและปรับปรุงคุณภาพของเสียงส าหรับห้อง
ประชุมต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเทคนิคการชี้บ่งอันตรายของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีเทคนิคการช้ีบ่ง

อันตรายที่โรงงานเลือกใช้เป็นตัวแปรในการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่ามีโรงงานที่เข้าข่ายที่ต้อง
ท าการช้ีบ่งอันตรายทั้งหมดจ านวน 110 โรงงาน มีโรงงานที่ท าการช้ีบ่งทั้งหมด 71 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 64.5 และมีโรงงานที่ไม่ได้
ด าเนินการช้ีบ่งอันตรายจ านวน 39 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 35.5 นอกจากนั้นโรงงานที่ด าเนินการช้ีบ่งอันตรายได้เลือกใช้เทคนิคการช้ีบ่ง
อันตรายจ านวน 4 เทคนิค คือ Checklist จ านวน 60 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 85 เทคนิค JSA จ านวน 9 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 13 และ
เทคนิค HAZOP จ านวน 1 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 1 และ What if? จ านวน 1 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 1 
ค าส าคัญ : การชี้บ่งอันตราย เทคนิคการช้ีบ่งอันตราย โรงงานอุตสาหกรรม 
 

Abstract 
 The objective of this study is to Study the hazard identification techniques of industrial factories in Nakhon 
Ratchasima province. There is a hazard identification technique used by the factory as a study variable. By using 
questionnaires as a tool for studying. The results show that there are 110 factories that are in the scope of hazard 
identification. There are 71 factories that have hazard identification is 64.5%, and there are 39 factories that do not 
specify hazard identification is 35.5%. In addition, the factories that carried out the hazard identification were selected 
to use the 4 hazard identification techniques, Checklist is 60 factories (85%), the JSA technique. 9 factories (13%) and 
HAZOP techniques is 1 factory (1%) and What if? Is 1 factory (1%). 
Keywords: Hazard Identification, Hazard identification techniques, Industrial factories. 
 
 

1. บทน า 
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนภาคอุตสาหกรรมได้มีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาฐานอุตสาหกรรมเดิมให้มีศักยภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ผลิต การค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาค  จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ดังกล่าวน าไปสู่การเพิ่มเทคโนโลยีเพื่อการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้
สภาพแวดล้อมการท างานเปลี่ยนไปจากเดิม จากการท างานโดยใช้
แรงงานคนเพียงอย่างเดียว เป็นการท างานโดยเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ รวมทั้งการท างานของคนร่วมกับหุ่นยนต์ นอกจากนั้นยังได้
มีการน าวัสดุและสารเคมีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพ่ิมผลผลิตให้มากขึ้น 
      แม้ว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกพระราชกิจจานุเบกษา 
พ.ศ. 2542 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การช้ีบ่งอันตราย การประเมินความ
เสี่ยงและการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ท าให้อัตราการเกิด
อุบัติเหตุโดยรวมมีแนวโน้มลดลง แต่อัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
จากการท างานยังคงเกิดขึ้น  เช่น การเกิดเพลิ งไหม้ โรงงาน
อุตสาหกรรม [1] การเสียชวีิตจากการตกบ่อบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 
      ปัญหาคือการช้ีบ่งอันตรายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมทุก
การด าเนินงาน และยังไม่เพียงพอต่อการค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่แฝงอยู่
ในสภาพแวดล้อมการท างานที่ เปลี่ ยนแปลงไป รวมถึ งการ

เปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่ก าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบัน 
 ในภาคตะวันออก เฉี ย งเหนื อของประ เทศ ไทย  จั งหวัด
นครราชสีมานับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุด 
จากข้อมูลของส านักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดนครราชสีมามีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 
2,681 โรงงาน แบ่งออกเป็น 22 ประเภทอุตสาหกรรม โดยมีโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทการเกษตรมากที่สุด รองลงมาเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมอโลหะ และอุตสาหกรรมการขนส่ง [2]                                    
 ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเทคนิคการช้ีบ่งอันตรายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาปัจจัย อุปสรรคในการใช้เทคนิคการช้ีบ่งอันตราย และ
วางแผนการพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาเทคนิคการช้ีบ่งอันตรายที่โรงงานอุตสาหกรรมในเขต
จังหวัดนครราชสีมาเลือกใช้ ด้วยแบบสอบถาม 
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัย และอุปสรรคในการใช้
เทคนิคการช้ีบ่งอันตราย 
 3.2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัย และ
เสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัย 
 
4. การด าเนินงาน 
 ในการศึกษารูปแบบการช้ีบ่งอันตรายของโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย
ดังนี้  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการช้ีบ่งอันตรายของโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่าการช้ีบ่งอันตรายจะด าเนินการ
ใน 7 ช่วงเวลาการด าเนินกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม  [3] 
ช่วงเวลาของการด าเนินงานการช้ีบ่งอันตรายจะเกิดขึ้น 7 ขั้นตอน
ด้วยกัน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงช่วงเวลาของการด าเนินงานการช้ีบ่งอันตราย [3] 

 ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการช้ีบ่งอันตรายในในขั้นตอนของ
ด าเนินการ (Operation phase) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่โรงงาน
อุตสาหกรรมได้ด าเนินการผลิตสินค้า เทคนิคการช้ีบ่งอันตรายที่
เหมาะสมในช่วงเวลาด าเนินงานได้ศึกษาจากต าราและงานวิจัย 3 
ท่าน ที่ได้ศึกษาถึงความเหมาะของเทคนิคการช้ีบ่งอันตรายใน
ช่ ว ง เว ล า ดั ง ก ล่ า ว คื อ  John Gould [3], D. Jafari and H. 
Kazemipour [4] และ Frack P. Lees [5-7] ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
โดยเลือกความเหมาะสมของเทคนิคของของนักวิจัยจาก 2 ใน 3 
ท่านที่ระบุถึงความเหมาะของเทคนิคการช้ีบ่งอันตรายในช่วง
ด าเนินการ (Operation phase) ซึ่งสามารถเลือกเทคนิคการช้ีบ่ง
อันตรายได้ 22 เทคนิค แล้วจึงได้น าทั้ง 22 เทคนิคการช้ีบ่งอันตราย
ไปสร้างเป็นแบบสอบถาม และส่งไปส ารวจตามโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ เข้าข่ายจะต้องท าการช้ีบ่ง
อันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2542) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและ
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร [8] โดยทั้ง 22 เทคนิคการช้ีบ่ง
อันตรายมีดังนี้ 
 4.1.1 FTA (Fail Tree Analysis) คือการวิเคราะห์ความล้มเหลว
แบบแผนภูมิต้นไม้ 
 4.1.2 Checklist คือการวิเคราะห์โดยใช้ใบตรวจสอบ 
 4.1.3 What if analysis คือการวิเคราะห์โดยตั้งค าถาม ถ้าเกิด
เหตุการณ์... 
 4.1.4 Hazard operability study (HAZOP) คือการวิเคราะห์
โอกาสการเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ 
 4.1.5  Failure Mode and Effective analysis (FMEA) คื อ
การ วิเคราะห์ผลกระทบความล้มเหลวท่ีเกิดขึ้น 
 4.1.6 Event Tree Analysis คือการวิเคราะห์เหตุการณ์ความ
ล้มเหลวโดยใช้แผนภูมิต้นไม้ 
 4.1.7 Job Safety Analysis (JSA) คือการวิ เคราะห์ โดยใช้
หลักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหลักในการวิเคราะห์ 
 4.1.8 Cause-Consequence analysis (CCA) คือการวิเคราะห์
สาเหตุความผิดพลาดที่ผ่านมากับผลที่เป็นไปได้ หลักการคล้ายกับ 
Event Tree Analysis 
 4.1.9 Functional hazard Assessment (FHA) คื อ ก า ร
วิเคราะห์ฟังก์ชันที่อาจเกิดปัญหาในระบบย่อย ที่มีผลกระทบต่อ
ระบบการท างานท่ีไม่ชัดเจนและมองไม่เห็น 
 4.1.10 Critical examination of safety systems (CEX) คือ
การวิเคราะห์เหตุวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้ค าถาม Why, Why 
then, Why that way, Why there. 
 4.1.11 Method organized systematic analysis of risk 
(MOSAR) คือการเคราะห์ความเสี่ยงแบบเป็นขั้นเป็นตอน ตามล าดับ
ลงในตาราง 
 4.1.12 Goal oriented failure analysis (GOFA) คื อ ก า ร
วิเคราะห์โดยก าหนดเป้าหมายความล้มเหลวเป็นหลัก แล้วย้อนกลับ
หาต้นเหตุ คล้ายกับ FMEA และ FTA 

Concept Phase 

Process Specification 

Engineering Design 

Commissioning 

Operation phase 

Modification 

Decommissioning 

ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

สร้างแบบสอบถามและทดสอบคณุภาพ
เครื่องมือ 

ส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
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 4.1.13 Functional Failure mode and effect analysis 
(Func. FMEA) คือการวิ เคราะห์ โดยใช้หลักการ FMEA แต่จะ
ก าหนดหัวข้อหลักขึ้นมาแล้วค้นหาความล้มเหลวท่ีเป็นไปได้ 
 4.1.14 Failure modes, effect, and criticality analysis 
(FMECA) คือการวิเคราะห์โดยใช้หลักการเช่นเดียวกับ FMEA แต่
เพิ่ม 2 ขั้นตอนคือความรุนแรงของผลกระทบและความถี่ของ
ผลกระทบ 
 4.1.15 Maintenance Analysis คือการวิเคราะห์ความผันแปร
ของเครื่องจักรและอันตรายที่เกิดจากการซ่อมบ ารุง 
 4.1.16 Sneak Analysis คือการวิเคราะห์อันตรายที่แอบแฝงอยู่            
ที่อาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
 4.1.17 Hierarchical task analysis (HTA) คือการวิเคราะห์
ล าดับขั้นตอนการท างานที่อาจผิดพลาดและส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุ 
 4.1.18 Task Analysis คือการวิเคราะห์งาน คล้ายกับ HITA 
 4.1.19 Action error analysis (AEA) คือการวิเคราะห์ความ
ผิดพลาดของคนเป็นล าดับขั้น คล้ายกับ HITA 
 4.1.20 Human reliability analysis (HRA) คือการวิเคราะห์
ความเช่ือมั่นของคนโดยประเมินความเป็นไปได้ที่จะก่อเกิดความ
บกพร่องของคนในการท างาน 
 4.1.21 Pattern search method คือการวิเคราะห์และค้นหา
สาเหตุทั่วไปท่ีจะก่อเกิดความผิดพลาด น าไปสู่อันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

 4.1.22 Predictive human error analysis (PHEA) คื อ ก า ร
วิเคราะห์ความบกพร่องของคน คล้ายกับ HITA  
 ผู้วิจัยได้จัดท ากรอบแนวคิดวิจัยเพื่ อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานวิจัย ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3 แสดงกรอบแนวคิดวิจยั 
 

4.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบรายละเอียด 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่  1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกใช้
รูปแบบการช้ีบ่งอันตรายของโรงงานอุตสาหกรรม โดยการให้บริษัท
ท าเครื่องหมาย  ในช่องเทคนิคเพียงข้อเดียวเท่านั้น ดังตารางที่ 1 
ถ้าหากบริษัทไม่ได้ด าเนินการชี้บ่งอันตราย ให้ท าเครื่องหมาย  ใน
ช่องเหตุ ผล เพี ย งข้ อ เดี ยวเท่ านั้ น  ดั งตารางที่  2 และได้ ขอ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากบริษัทเกี่ยวกับรูปแบบการช้ีบ่งอันตรายใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

ตารางที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการช้ีบ่งอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม 
ข้อ Hazard identification technical (เทคนิคการชี้บ่งอันตราย) เทคนิค 
1 FTA; วิเคราะห์ความล้มเหลวแบบแผนภูมติ้นไม ้  
2 Checklist; วิเคราะห์โดยใช้ใบตรวจสอบ  
3 What if analysis; วิเคราะหโ์ดยตั้งค าถาม ถ้าเกิดเหตุการณ์......  
4 Hazard operability study (HAZOP); วิเคราะห์โอกาสการเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ  
5 Failure Mode and Effective analysis (FMEA); วิเคราะห์ผลกระทบความลม้เหลวท่ีเกิดขึ้น  
6 Event Tree Analysis; วิเคราะหเ์หตุการณ์ความล้มเหลวโดยใช้แผนภูมิต้นไม้  
7 Job Safety Analysis (JSA); ใช้อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปน็หลักในการวิเคราะห์  
8 Cause-Consequence analysis (CCA); ใช้วิเคราะห์สาเหตคุวามผดิพลาดทีผ่่านมากับผลทีเ่ป็นไปได้ หลักการคล้าย

กับ Event Tree Analysis 
 

9 Functional hazard Assessment (FHA); ใช้วิเคราะห์ฟังก์ชันท่ีอาจเกิดปัญหาในระบบย่อยที่มผีลกระทบต่อระบบ
การท างานท่ีไม่ชัดเจนและมองไมเ่ห็น 

 

10 Critical examination of safety systems (CEX); ใช้วิเคราะห์เหตวุิกฤติที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้ค าถาม Why, Why 
then, Why that way, Why there. 

 

11 Method organized systematic analysis of risk (MOSAR); เปน็วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบเป็นขั้นเป็นตอน
ตามล าดับลงในตาราง 

 

12 Goal oriented failure analysis (GOFA); เป็นวิธีวิเคราะห์โดยก าหนดเป้าหมายความล้มเหลวเป็นหลักแล้ว
ย้อนกลับหาต้นเหตุ คล้ายกับ FMEA และ FTA 

 

13 Functional Failure mode and effect analysis (Func. FMEA); เป็นวิธีวิเคราะหโ์ดยใช้หลักการ FMEA แต่จะ
ก าหนดหัวข้อหลักขึ้นมาแล้วค้นหาความลม้เหลวท่ีเป็นไปได้ 

 

 

โรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ที่เข้าข่ายจะตอ้งท า
การชี้บ่งอันตราย ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่3 
(พ.ศ. 2542) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
จ านวน 110 โรงงาน 

เทคนิคการชี้บ่ง
อันตรายที่โรงงาน

ด าเนนิการอยู ่
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ตารางที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการชี้บ่งอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม (ต่อ) 
 

ข้อ Hazard identification technical (เทคนิคการชี้บ่งอันตราย) เทคนิค 
14 Failure modes, effect, and criticality analysis (FMECA); ใช้หลักการ เช่นเดียวกับ FMEA แต่เพิ่ม 2 ขั้นตอน

คือความรุนแรงของผลกระทบและความถี่ของผลกระทบ 
 

15 Maintenance Analysis; ใช้วิเคราะห์ความผันแปรของเครื่องจักรและอันตรายที่เกิดจากการซ่อมบ ารงุ  
16 Sneak Analysis; เป็นการวิเคราะห์อันตรายที่แอบแฝงอยู่ท่ีอาจส่งผลต่อการเกิดอุบัตเิหต ุ  
17 Hierarchical task analysis (HTA); เป็นการวิเคราะหล์ าดบัขั้นตอนการท างานท่ีอาจผิดพลาดและสง่ผลต่อการเกิด

อุบัติเหต ุ
 

18 Task Analysis; เป็นวิธิวิเคราะห์งาน คล้ายกับ HTA  
19 Action error analysis (AEA); เป็นวิธีความผิดพลาดของคนเป็นล าดับขั้น คล้ายกับวิธี HTA  
20 Human reliability analysis (HRA); เป็นวิธีวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของคนโดยประเมินความเป็นไปได้ที่จะก่อเกิด

ความบกพร่องของคนในการท างาน 
 

21 Pattern search method; เป็นวิธีค้นหาสาเหตุทั่วไปที่จะก่อเกิดความผิดพลาดน าไปสู่อันตรายที่อาจเกิดขึ้น  
22 Predictive human error analysis (PHEA); เป็นการวิเคราะห์ความบกพร่องของคนคล้ายกับ HTA  

 
ตารางที่ 2 ค าถามส าหรับบริษัทไม่ไดด้ าเนินการชี้บ่งอันตราย 
 

ข้อ เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการชี้บ่งอันตราย เหตุผล 
1 บุคลากรมีไมเ่พียงพอ  
2 ไม่มีความรู้ในการด าเนินการ  
3 ไม่ทราบว่าต้องด าเนินการชี้บ่งอันตราย  

 
4.3 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การหาความตรงของเนื้อหา (Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
3 ท่านเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และความ
เข้าใจด้านภาษาในแบบสอบถาม และได้น าข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ก่อนน าแบบสอบถามไป
ใช้เก็บข้อมูล 
4.4 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ที่ใช้ในการศึกษาการเลือกใช้เทคนิคการช้ีบ่ง
อันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
จังหวัดนครราชสีมาที่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงขององค์กรจ านวน 
110 โรงงาน   
4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 ส่งแบบสอบถามให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของโรงงานกลุ่มตัวตัวอย่าง จ านวน 110 โรงงาน และโทรศัพท์ไป
สอบถามโดยตรงจนครบทุกโรงงาน ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 2 เดือน 
4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์เทคนิคการช้ีบ่ง
อันตรายของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนครราชสีมา แยก
ตามเทคนิคการช้ีบ่งอันตราย และประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับบุคคล 
 ผู้ตอบค าถามเป็นเพศชายร้อยละ 27 เป็นเพศหญิงร้อยละ 73 
โดยส่วนมากมีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปวส./อนุปริญญา ถึงระดับปริญญาตรี และมีอายุงานระหว่าง 1-5 ปี 
5.2 ค าถาม เกี่ ยวกับ รูปแบบการชี้ บ่ งอั นตรายใน โรงงาน
อุตสาหกรรม 
 ผลการส ารวจพบว่าโรงงานท่ีได้ด าเนินการช้ีบ่งอันตรายมีทั้งหมด 
71 โรงงาน ส่วนอีก 39 โรงงานไม่ได้ด าเนินการชี้บ่งอันตราย  
 ข้อมูลของโรงงานที่ท าการช้ีบ่งอันตราย จ านวน 71 โรงงาน โดย
แบ่งประเภทของโรงงานตามจ านวนพนักงานดังน้ี 
 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลการช้ีบ่งอันตรายของโรงงานขนาดเล็กที่มี
คนงานไม่เกิน 20 คน จ านวน 7 โรงงาน 

เทคนิคการชี้บ่งอันตราย จ านวน 
โรงงาน 

ร้อยละ 

Checklist 7 100 
 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลการช้ีบ่งอันตรายของโรงงานขนาดกลางที่มี
คนงาน 20-49 คน จ านวน 25 โรงงาน 

เทคนิคการชี้บ่งอันตราย จ านวน 
โรงงาน 

ร้อยละ 

Checklist 20 80 
JSA 4 16 

HAZOP 1 4 
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ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการช้ีบ่งอันตรายของโรงงานขนาดใหญ่ที่มี
คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จ านวน 39 โรงงาน 

เทคนิคการชี้บ่งอันตราย จ านวน 
โรงงาน 

ร้อยละ 

Checklist 33 84 
JSA 5 13 

What if 1 3 
 
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลการชี้บ่งอันตรายของทั้ง 3 กลุ่มโรงงาน 

เทคนิคการชี้บ่งอันตราย จ านวน 
โรงงาน 

ร้อยละ 

Checklist 60 85 
JSA 9 13 

What if 1 1 
HAZOP 1 1 

 
 

5.3  โรงงานที่ไม่ได้ด าเนินการชี้บ่งอันตราย 
 จ าแนกเหตุผลของโรงงานท่ีไม่สามารถด าเนินการช้ีบ่งอันตรายได้ 
จ านวน 39 โรงงาน ดังนี ้
 

ตารางที่ 7 แสดงเหตุผลของโรงงานที่ไม่สามารถด าเนินการช้ีบ่ง
อันตราย จ านวน 39 โรงงาน 

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการชี้บ่ง
อันตราย 

จ านวน 
โรงงาน 

ร้อยละ 

1. บุคลากรมีไมเ่พียงพอ 20 51 
2. ไม่มีความรู้ในการด าเนินการ 10 26 
3. ไม่ทราบว่าต้องด าเนินการชี้

บ่งอันตราย 
9 23 

 
6. สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษาเทคนิคการช้ีบ่งอันตรายของโรงงานอุตสาหกรรมที่
เข้าข่ายจะต้องด าเนินการช้ีบ่งอันตรายในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
ผลการวิจัยพบว่า มีโรงงานที่เข้าข่ายที่ต้องท าการช้ีบ่งอันตราย
ทั้งหมดจ านวน 110 โรงงาน มีโรงงานที่ท าการช้ีบ่งอันตรายทั้งหมด 
71 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 64.5 และมีโรงงานท่ีไม่ได้ด าเนินการชี้บ่ง
อันตรายจ านวน 39 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 35.5 นอกจากนี้โรงงาน
ที่ด าเนินการช้ีบ่งอันตราย ได้เลือกใช้เทคนิคการชี้บ่งอันตรายจ านวน 
4 เทคนิค โดยเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่โรงงานเลือกใช้มากที่สุดคือ
เทคนิค Checklist จ านวน 60 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมา
คือเทคนิค JSA จ านวน 9 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 13 ส่วนเทคนิค 
HAZOP และเทคนิค What if? มีจ านวนเท่ากันคือเทคนิคละ 1 
โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 1   
 ส่วนโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินการช้ีบ่งอันตราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
โรงงานขนาดเล็กมีคนงาน จ านวน 5-10 คน ได้ให้ เหตุผลที่ ไม่
สามารถด าเนินการชี้บ่งอันตรายได้ โดยเหตุผลส่วนใหญ่คือบุคลากร
มีไม่เพียงพอ จ านวน 20 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือไม่
มีความรู้ในการด าเนินการ จ านวน 10 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 27 

และไม่ทราบว่าต้องด าเนินการช้ีบ่งอันตราย จ านวน 9 โรงงาน 
คิดป็นร้อยละ 23 ตามล าดับ  
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงมาตรการบังคับใช้ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและการประเมิน
ความเสี่ยงขององค์กรยังมีอุปสรรคในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง ซึ่งทางภาครัฐควรเข้าไปให้ความรู้และการสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น นอกจากนั้นเทคนิคการช้ีบ่งอันตรายที่
โรงงานเลือกใช้มากที่สุดคือ Checklist เนื่องจากใช้งานง่ายไม่มี
ความยุ่งยากเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ แต่เทคนิค Checklist อาจ
ไม่ เหมาะสมกับโรงงานที่มี เครื่องจักร เป็นจ านวนมากและมี
กระบวนการผลิตที่ซับซ้อน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 เทคนิคการช้ีบ่งอันตรายของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
จังหวัดนครราชสีมาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังพบอุปสรรคและความ
ยุ่งยากในการน าแต่ละเทคนิคการช้ีบ่งอันตรายไปประยุกต์ใช้ในแต่
ละประเภทของอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ท้ังใน
เรื่องของการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต การใช้หุ่นยนต์ 
เทคโนโลยี  และวัสดุ ใหม่ๆ  ในการผลิต  ซึ่ งผู้ วิจัย เห็นว่าควร
ท าการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการช้ีบ่งอันตรายที่เหมาะสมกับ
ทุกประเภทอุตสาหกรรม ครอบคลุมทุกการด าเนินงาน และง่ายต่อ
การน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาการติดตั้งเครื่องเช่ือมลวดอัตโนมัติและการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการเช่ือมลวดส าหรับการบรรจุภัณฑ์

วงจรรวมและเซ็นเซอร์ การเช่ือมลวดเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยกระบวนการนี้ใช้ส าหรับ
เช่ือมต่อทางไฟฟ้าระหว่างแพดบนไดและลีดเฟรม หลังจากการติดตั้งเครื่องเช่ือมลวดอัตโนมัติ พารามิเตอร์ของเครื่องจักรจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในกระบวนการเช่ือมลวดเนื่องจากคุณสมบัติของลวดบนลีดเฟรม ดังนั้นจุดประสงค์ของการศึกษานี้จะท าการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของพารามิเตอร์ด้วยการออกแบบการทดลองของแรงกดและก าลังอัลตราโซนิกที่ใช้ โดยการทดลองจะศึกษาแพดทั้งสี่ของชิบของเซนเซอร์โดย
การใช้ลวดทองด้วยการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ดังกล่าว โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าแรงและก าลังอัลตราโซนิกที่ใช้จะมีผลต่อการ
เชื่อมลวดและค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของแรงและและก าลังอัลตราโซนิกคือ 35 กรัม และ180-250 หน่วย 
ค าส าคัญ: การบรรจุภัณฑ์วงจรรวม กระบวนการเช่ือมลวด เครื่องเชื่อมลวด การบรรจุภัณฑ์เซนเซอร์ 
 

Abstract 
This research aimed to installation of automatic wire bonding machines and parameters setting for wire bonding 

process. This process is used to connect the circuit of integrated circuits and sensor packaging. The parameters of wire 
bonding machine had an effect on performance of wire bonding on leadframe. Therefore, the objective of this study is 
optimization of parameters with design of experiments such as bonding force and ultrasonic power. In the experiment, 
four pads on the chip of sensor were studied using gold wire bonding with varying the parameters. In conclusion, it was 
found that the setting of bonding force at 35 grams, ultrasonic power at 180 – 250 units, were recommended for wire 
bonding process in the sensor packaging.     
Keywords: Integrated circuit packaging process, Wire bonding process, Wire bonding machine, Sensor packaging 
 
 

1. บทน า 
 การบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่าง
มากในประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นวงจรรวมหรือเซนเซอร์ โดยจะ
แบ่งออกเป็นการผลิตส่วนหน้า(Front of line, FOL) ซึ่งประกอบไป
ด้วยเวเฟอร์เมาท์(wafer mount) การเจียรนัยแผ่นหลังเวเฟอร์
(Wafer back grinding) การตัด (Saw) ไดแอทแทช (Die attach) 
และการเช่ือมลวด(wire bonding) และการผลิตส่วนหลัง(End of 
line) ซึ่งประกอบด้วย การโมลด์(Molding) การอบหลังโมลด์(Post 
mold cure) การท าเครื่องหมาย(Marking) และการตัดแบ่งยูนิต
(Singulation) เป็นต้น เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ตามต้องการ 
 การเช่ือมลวดเป็นกระบวนการเช่ือมต่อทางไฟฟ้าระหว่างชิบ
(chip) หรือได(Die) กับวงจรภายนอกผ่านขาลีดของอุปกรณ์ไมโคร
อิ เล็กทรอนิกส์  โดยใ ช้ เส้นลวดขนาดเล็ก [5] เ ช่น ลวดทอง 
ลวดทองแดงและทองแดงเคลือบด้วยพาราเดียม เป็นต้น จะใช้เครื่อง

เชื่อมลวดอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตจ านวนมาก อย่างไรก็
ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติมีหลายปัจจัย หนึ่ง
ในปัจจัยที่ส าคัญคือการตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อติดตั้งเครื่องจักรที่
เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพในการผลิต 
ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ ความทนทานและน่าเช่ือถือของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์[1,2,5] โดยที่จะกระทบไปจนถึงขั้นตอนการผลิต
ต่อไปจนเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยสมบูรณ์เมื่อน าไปใช้งานจริง 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาการหาค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการ
เช่ือมลวดหลังจากติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติส าหรับบรรจุภัณฑ์
เซ็นเซอร์เพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสม หลังการติดตั้งเครื่องจักรและ
สามารถน าไปใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกัน
การเกิดของเสียและเพิ่มคุณภาพในกระบวนการผลิตเพื่อให้การผลิต
มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งมีผลต่อความน่าเช่ือถือของการผลิตอีกด้วย 
[1,2,5]  
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2. กระบวนการบรรจุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ 
 ส่วนนี้จะอธิบายการบรรจุภัณฑ์วงจรรวมและเซนเซอร์ใน
กระบวนการเช่ือมลวด และการควบคุมคุณภาพโดยการศึกษา
ค่าพารามิเตอร์ที่ เหมาะสมหลังจากการติดตั้งเครื่องเช่ือมลวด
อัตโนมัติ 
2.1 กระบวนการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
 กระบวนการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปนั้นหลัง
เสร็จสิ้นกระบวนการประดิษฐ์ลวดลายวงจรบนแผ่นเวเฟอร์(wafer 
fabrication) แล้วจะน าไปเข้าสู้กระบวนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้     
บรรจุภัณฑ์ตามต้องการการน าไปทดสอบทางไฟฟ้า(Electrical test) 
ต่อไป 
2.2 เทคนิคการเชื่อมลวดด้วยความร้อนและความถี่ 
     การเช่ือมลวดแบบเทอร์โมโซนิกเป็นการใช้ความร้อนให้ลวดทอง
หลอมละลายเป็นลูกบอล ใช้พลังงานอัลตราโซนิกและแรงกดท าให้
ลวดติดกับแพดบนไดและขาลดี3]  การเช่ือมลักษณะนี้จะใช้ลวดสอด
ตรงกลางส่วนปลายหัวเชื่อม ในขณะที่ลวดเคลื่อนที่ออกมาจะมีความ
ร้อนไปเป่าที่ลวดท าให้ลวดหลอมละลายเป็นขนาดที่เหมาะสมกับ
แพดบนได และกดไปยังแพดหลังจากนั้นเลื่อนหัวเช่ือมโยงเส้นลวด
ไปยังต าแหน่งขาลีดพร้อมกับการตัดลวดจากนั้นจะยกหัวเช่ือม
เพื่อที่จะเช่ือมในแพดถัดไป โดยการเช่ือมลวดจะต้องเลือกให้
เหมาะสมในแต่ละบรรจุภัณฑ์[3]     
 

 
รูปที่ 1 ตัวอย่างการเช่ือมลวดด้วยวิธีเทอร์โมโซนิก[5] 

2.3 วัสดุส าหรับการเชื่อมลวด 
2.3.1 เส้นลวดส าหรับการเชื่อมลวด 
         เส้นลวดส าหรับการเช่ือมลวดใช้โลหะที่เป็นตัวน าที่ดีส าหรับ
การเช่ือมลวด อย่างไรก็ตามมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่ใช้ในการ
เลือกวัสดุ เ ช่นราคาความแข็งการน าความร้อนและการเกิด
ออกซิเดชัน ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีวัสดุบางอย่างที่ใช้รวมถึง
ทองค าเงิน ทองแดง ทองแดงโลหะผสมเงินโลหะผสมทองแดง ปัจจัย
การทดลองและคุณภาพที่มีความน่าเช่ือถือสูงดังแสดงในตารางที่ 1 
[2,4] ในการทดลองนี้เราใช้ทองค าในรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 ลวดทองค าส าหรับการเชื่อมลวด 

ตารางที่1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุที่ใช้ในการเช่ือมลวด 

 
2.3.2 เคร่ืองเชื่อมลวดแบบอัตโนมัติ 
   เครื่องเชื่อมลวดที่ใช้ในการทดลองคือ Shinkawa UTC-3000 ดัง
แสดงในรูปที่ 3  ความแม่นย าต าแหน่ง±2.0μm ในพื้นที่ เ ช่ือม
ทั้งหมด±2.5 ไมโครเมตร พื้นที่เช่ือมในทิศทางตาม Y (ทิศทางความ
กว้างเฟรมน า) ขยายจาก 72 มม. ของรุ่น UTC-3000 เป็น 87 มม.
ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และช่วย
ประหยัดต้นทุนบรรจุภัณฑ์และเพิ่มจ านวนของชิปที่ เช่ือมได้ในการ
เคลื่อนไหวการจัดท าดัชนีครั้งเดียว 

 
รูปที3่ เครื่องเชื่อมลวดอัตโนมัติ Shinkawa UTC-3000 

 
2.3.3 บรรจุภัณฑ์เซนเซอร์ส าหรับการเชื่อมลวด 

 
รูปที4่ ไดอะแกรมการเช่ือมลวดระหว่างไดและลีดเฟรม 

 

  
รูปที5่ ตัวอย่างลีดเฟรมและวสัดสุ าหรับการเชื่อมลวด 
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3ขั้นตอนการทดลองและผลการทดลอง 
3.1 ขั้นตอนการทดลอง 
  ขั้นตอนการทดลองเพื่อปรบัพารามิเตอร์ในการผลิตบรรจภุัณฑ์
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของกระบวนการเช่ือมลวด วิธีการ
จะแสดงในรูปที่ 6 
 

 
รูปที6่ วิธีการวิจัยและทดลอง 

 
3.2 พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเชื่อมกระบวนการและการ
ออกแบบการทดลอง (Design of experiment, DOE) 
      การออกแบบการทดลองเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการ
ระบุพารามิเตอร์ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและมีการ
พิจารณาการตั้งค่าที่เหมาะสม [1,2] การออกแบบการทดลอง (DOE) 
สันนิษฐานว่าระบบประกอบด้วยชุดของตัวแปรหลักหรือพารามิเตอร์
เป็นอินพุตและเป็นเอาต์พุตการตอบกลับหรือผลลัพธ์ส าหรับแต่ละ
การก าหนดค่าอินพุต [1,2] ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ว่าการ
เปลี่ยนแปลงในอินพุตเปลี่ยนแปลงการตอบสนองอย่างไร [1,2]  
 การศึกษาเกี่ยวกับเช่ือมลวดเป็นการเช่ือมทางไฟฟ้าซึ่งเป็น
กระบวนการเช่ือมต่อกับวงจรภายในวงจรรวมและเซ็นเซอร์  
กระบวนการเช่ือมลวดอาศัยพารามิเตอร์หลายชนิด พารามิเตอร์ของ
เครื่องเช่ือมลวดต้องมีค่าที่แม่นย า จากอุปกรณ์ที่ออกแบบและ
ด าเนินการอย่างเหมาะสม พารามิเตอร์การเช่ือมมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งเพราะสามารถควบคุมผลผลิตและความน่าเช่ือถือได้โดยตรง     
ตัวแปรส าคัญส าหรับการเช่ือมลวดที่ท าให้เกิดแรงยึดเกาะที่แน่นและ
มีประสิทธิภาพเกิดจากความสม่ าเสมอของแรง อุณหภูมิในการเช่ือม 
เวลาในการเช่ือมและก าลังอัลตราโซนิก [1,2,3] พารามิเตอร์
บางอย่างมีผลต่อการเช่ือมลวด แต่ทดลองมีเพียงสองพารามิเตอร์ที่
เป็นพารามิเตอร์ที่เราสามารถควบคุมและมีผลอย่างมีนัยส าคัญ 
  ในการทดลองเราจะได้รับพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการเช่ือมลวด
อย่างมากและสามารถควบคุมได้รวมถึงแรงและก าลังอัลตราโซนิก 
ตามที่แสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่2 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลอง 

 
 
3.3 การทดลองและผลลัพธ ์
      การออกแบบฟูลแฟคทอเรียล (Full factorial design)เป็น
รูปแบบของการทดลองเพื่อประเมินผลกระทบที่เป็นไปได้ทั้งหมด
รวมถึงผลกระทบของการตอบสนองที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่สามารถ
เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์จริง นอกจากน้ีเรายังตัดสินใจท าการทดลอง
สามระดับและท าซ้ าสองครั้งและเราใช้รูปแบบความล้มเหลวของการ
เชื่อมส าหรับการออกแบบการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 การออกแบบการทดลองฟูลแฟคทอเรียล 

 
 
3.4 ผลลัพธ ์
 ผลการวิเคราะห์พบว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับแพด
ทั้งหมดจากการอ่านค่าทเูวย์อินเตอร์แอคช่ัน(Two-way 
interaction) จะไดผ้ลดังต่อไปนี ้
3.4.1 แพดที ่1  
 พบว่ามีความแตกต่าง 15.5556 หน่วยคิดเป็น 3.99 เท่า 
เปรียบเทียบกับความแตกต่างจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้      
R2 = 100% ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าค่าก าลังอัลตราโซนิกและแรง
ส าหรับการเช่ือม น้ันส่งผลกระทบต่อการเช่ือมลวด 
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รูปที ่7 อิทธิพลหลักของแพดที่1 

 

 
รูปที่ 8 ผลที่เกดิจากการปฏิสมัพนัธ์ของแพดที่1 

 
3.4.2 แพดที ่2  
 พบว่ามีความแตกต่าง 6.2222 หน่วยคิดเป็น 1.5556 เท่า 
เปรียบเทียบกับความแตกต่างจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้     
R2 = 100% ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าค่าก าลังอัลตราโซนิกและแรง
ส าหรับการเช่ือม น้ันส่งผลกระทบต่อการเช่ือมลวด 

 
รูปที ่9 อิทธิพลหลักของแพดที่ 2 

 

 
รูปที่ 10 ผลที่เกิดจากการปฏิสมัพันธ์ของแพดที่2 

 

3.4.3 แพดที ่3  
 พบว่ามีความแตกต่าง 22.2222 หน่วยคิดเป็น 5.56 เท่า 
เปรียบเทียบกับความแตกต่างจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้     
R2 = 98.77% ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าค่าก าลังอัลตราโซนิกและ
แรงส าหรับการเช่ือม นั้นส่งผลกระทบต่อการเช่ือมลวด 

 
รูปที ่11 อิทธิพลหลักของแพดที่ 3 

 

 
     รูปที่ 12 ผลที่เกิดจากการปฏสิัมพันธ์ของแพดที่ 3 

 
3.4.4 แพดที ่4  
 พบว่ามีความแตกต่าง 23.3333 หน่วยคิดเป็น 5.83 เท่า 
เปรียบเทียบกับความแตกต่างจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้     
R2 = 98.23 % ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าค่าก าลังอัลตราโซนิกและ
แรงในส าหรับการเชื่อม นั้นส่งผลกระทบต่อการเช่ือมลวด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
471ภาคบรรยาย



 

 

 

 
     รูปที ่13 อิทธิพลหลักของแพดที่ 4 

 

 
     รูปที่ 14 ผลที่เกดิจากการปฏสิัมพันธ์ของแพดที่ 4 

 
3.4.5 อภิปรายผลการทดลองพารามิเตอร์ที่เหมาะสม 
 จากผลการทดลองจะเห็นได้การปรับค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญคือ
แรงและก าลังอัลตราโซนิกส่งผลกระทบต่ออัตราการลม้เหลวของการ
เ ช่ือมลวดอย่างมีนัยส าคัญ และจากผลการทดลองจะเห็นว่า
ค่าพารามิเตอร์ที่มีสมบูรณ์จากการเช่ือมลวดมากที่สุดในทุกแพดคือ
แรงเท่ากับ 35 กรัม และก าลังอัลตราโซนิกในช่วง 180-250 ที่แสดง
ดังรูปที่ 15 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ตัวอย่างการเช่ือมลวดที่
ผิดพลาดแบบขาดที่หน้าแพดแสดงดังรูปที่ 16 และการเช่ือมลวดที่
สมบูรณ์แสดงดังรูปที่ 17 
 

 
ก)  

 
ข) 

 
ค) 

 
ง) 

รูปที่15 ผลการทดลองที่แสดงข้อมูลการเช่ือมลวดด้วยพารามิเตอร์
แต่ละแพด 
ก) ผลการเช่ือมลวดต่อการเกิดความผิดพลาดในการเชื่อมแพดที่ 1 
ข) ผลการเช่ือมลวดต่อการเกิดความผิดพลาดในการเชื่อมแพดที่ 2 
ค) ผลการเช่ือมลวดต่อการเกิดความผิดพลาดในการเชื่อมแพดที่ 3 
ง) ผลการเช่ือมลวดต่อการเกิดความผิดพลาดในการเชื่อมแพดที่ 4 
 

 
    รูปที ่16 ตัวอย่างการเช่ือมลวดที่ผิดพลาดเกิดการขาดที่แพด 
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     รูปที ่17 ตัวอย่างการเช่ือมลวดที่สมบูรณ์ 

 
4.สรุปผลการทดลอง 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและหาพารามิเตอร์
การเพิ่มประสิทธิภาพของการติดตั้งเครื่องการเช่ือมลวดแบบ
อัตโนมัติส าหรับบรรจุภัณฑ์เซ็นเซอร์ ข้อมูลของแต่ละพารามิเตอร์
ได้รับการรวบรวมและจัดตารางโดยใช้การออกแบบการทดลองแบบ
ฟูลแฟคทอเรียลซ้ าสองรอบเป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในกระบวนการ
ตัดสินใจในการวิเคราะห์เพื่อระบุเง่ือนไขการผสมและพารามิเตอร์ที่
ส าคัญที่มีผลต่อลักษณะคุณภาพในการตอบสนอง 
  ในการศึกษานี้จะเห็นได้ว่าจากการทดลองใช้ตัวอย่างจาก    
บรรจุภัณฑ์เซนเซอร์โดยแพดทั้งสี่จะมีพารามิเตอร์ที่น ามาทดสอบ
ได้แก่แรงที่ท าการเช่ือมลวดและก าลังอัลตราโซนิคซึ่งผลการทดลอง
สรุปว่าพารามิเตอร์ทั้งสองมีผลต่อการลดความผิดพลาดและความ
แข็งแรงของการเช่ือมลวดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจากผลของ
อิทธิพลหลักและผลที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของแรงและอัลตราโซนิก  
 จากผลการทดสอบในการทดลอง พารามิเตอร์ที่มีค่าเหมาะสมใน
การเช่ือมลวดของบรรจุภัณฑ์เซนเซอร์ที่ท าการทดลองคือแรงในการ
เช่ือมลวดเท่ากับ 35 กรัม และก าลังอัลตราโซนิกในช่วง 180-250 
หน่วย 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการหาประสิทธิภาพของแผ่นรับรังสีของตู้อบแห้งกล้วยน้้าว้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองและ
หาประสิทธิภาพของแผ่นรับรังสีในการใช้งานอบกล้วยน้้าว้าแบบประหยัดพลังงานในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะสามารถอบในเวลา
กลางวัน เป็นเครื่องอบแห้งที่มีขนาดเล็กเหมาะส้าหรับงานอบแห้งผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง ซึ่งสามารถผลิตในครัวเรือนช่วยลดต้นทุนในการผลิต 
ประหยัดเวลา ลดการน้าเข้าอุปกรณ์และเทคโนโลยีการอบแห้งอาหารจากต่างประเทศ อันจะเป็นการช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม 
ความเป็นอยู่ และความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามภาวการณ์ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มชุมชน โดยขั้นตอนการ
ทดลองเริ่มจากน้าเครื่องอบแห้งไปตากแดด ติดตั้งเครื่องมือวัดอุณหภูมิ และความเข้มรังสีอาทิตย์ น้ากล้วยน้้าว้าเข้าตู้อบ เปิดพัดลมจ่ายลมที่
อัตราการไหลของลมร้อน 0.0273 m3/s ด้วยสภาพอากาศร้อนพบว่าอุณหภูมิภายนอกตู้อบ (Ta) สูงสุดในช่วงเวลา 11.57 น. ท่ีอุณหภูมิ 39.1 
°c อุณหภูมิแผ่นดูดซับความร้อน (Tp) มีอุณหภูมิสูงสุดในช่วงเวลา 12.37 น. ที่อุณหภูมิ 59 °c จึงส่งผลท้าให้อุณหภูมิภายในตู้อบ (Tn) สูงสุด
ในช่วงเวลา 13.02 น. ที่อุณหภูมิ 44.4°c วัดค่าความเข้มแสง (It) วันท่ี 21/06/62 สูงสุดในช่วงเวลา 11.00 น. – 12.00 น. พบว่าประสิทธิภาพ
ของแผงรับแสงสูงสุดอยู่ที่ 0.183 หรือ 18.3% โดยมีสมการเชิงเส้นคือ  y=0.141x + 0.0012  R2=0.9973 
ค้าส้าคัญ : เครื่องอบแห้งพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์, กล้วยน้้าว้า, ประสิทธิภาพของแผ่นรับรังสีอาทิตย์ 
 

Abstract 
This article is to find out the efficiency of the solar collector of the solar-powered banana drying cabinet. The 

objective of this research is to test and find out the efficiency of the solar collector and to find out the efficiency in 
using energy-saving banana drying which can be dried during the day time. It is a small dryer, which is suitable for drying 
the fruit products and can be produced in the household, reducing production costs, saving time, reducing the import 
of food drying technology and equipment from foreign countries, which enhance the economic status, community, 
well-being and the ability to be self-reliant in a sustainable manner under the sufficiency economy principles of 
community groups. The experimental procedure started with: place the dryer in the sun, install thermocouples and 
solar radiation intensity measuring equipment, set the banana in the oven and turn on the air supply fan at the hot air 
flow rate of 0.0273 m3/s with hot weather, it was found that the outside temperature of the oven (Ta) at 11.57 a.m. was 
39.1 °c. The temperature of the absorber plate (Tp) was the highest of 59 °c. at 12.37 p.m. The highest temperature 
inside the oven (Tn) was 44.4 ° c at 1.02 p.m. The solar intensity (It) was measured and found the maximum value on 
21/06/62 during 11.00 - 12.00. The efficiency of the flat plate collector was at 0.183 or 18.3% with the linear equation y 
= 0.141x + 0.0012, R2 = 0.9973.  
Keywords: Solar dryer, Cultivated banana, The efficiency of the flat plate collector  
 

1. ที่มาและความส้าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรจึงได้รับรังสีอาทิตย์
โดยตรงตลอดทั้งปี การอบแห้งผักและผลไม้จึงสามารถใช้ประโยชน์
จากแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ พลังงานจากแสงอาทิตย์เป้นพลังงาน
สะอาดและช่วยลดการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลลงได้ อย่างไรก็ตาม
การใช้เทคโนโลยีการอบแห้งก็ต้องค้านึงถึงความเหมาะสมของสินค้า

ที่จะผลิตด้วยเช่น ก้าลังการผลิต ฤดูกาล ต้นทุน กลุ่มชุมชนคลองสิบ
สาม จังหวัดปทุมธานีอยู่ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการรวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้
การผลิตอาหารเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนที่สูงอายุและ
เป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านไม่มีรายได้ นอกจากนี้ยังต้องการนักวิชาการ
และนักวิจัยเข้ามาร่วมพัฒนาศักยภาพทางการผลติของชุมชน เพื่อให้
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สามารถเรียนรู้การผลิตผลไม้อบแห้งเช่นกล้วยอบเพื่อให้สร้างรายได้
ให้กับครอบครัวได้กลุ่ม ชุมชนคลองสิบสาม จังหวัดปทุมธานี 
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท้านาและปลูกกล้วยขาย คณะผู้วิจัยจึงมี
แนวความคิดที่จะศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงาน
ผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ทดลองอบกล้วยน้้าว้า
แบบประหยัดพลังงานโดยจะได้เครื่องอบแห้งที่มีขนาดเล็กเหมาะ
ส้าหรับงานอบแห้งผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง ซึ่งสามารถผลิตใน
ครัวเรือนช่วยลดต้นทุนในการผลิต ประหยัดเวลา ลดการน้าเข้า
อุปกรณ์และเทคโนโลยีการอบแห้งอาหารจากต่างประเทศ อันจะ
เป็นการช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ และ
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามภาวการณ์ภายใต้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มชุมชน การเปรียบเทียบการตาก
กล้วย ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กับ การตากแบบ
ธรรมชาติ กล้วยน้้าว้าดิบ ราคาหวีละ 11-12 บาท [1] 

1. ตากตามธรรมชาติ 
ใช้เวลาตาก 6-7 วันต่อรอบ มีโอกาสสูญเสียช่วงหน้าฝน 50-70% มี
ฝุ่นละอองเจือปน (ตากริมถนน) มีแมลงรบกวน เมื่อบรรจุถุงขายเป็น
กิโลได้ราคา 40 บาท/กก. หรือบรรจุกล่องพลาสติกใสขายได้ราคา 
70 บาท/กก. 

2. ตากในเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ใช้เวลาตาก 4 วันต่อรอบ ไม่สูญเสียช่วงหน้าฝน  เป็นระบบปิด
สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน ไม่มีแมลงรบกวน ใส่ถุง ขายเป็นกิโล
ราคา 45 บาท/กก. แพ็กซองละ 1-2 ช้ิน แพ็กเกจสวยงาม กล้วย
ตากธรรมดา ราคา 155 บาท/กก.กล้วยตากชุบช็อคโกแลต ราคา 
320 บาท/กก. 
 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร [2] จากการศึกษา
ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยพบว่ามีค่าเฉลี่ยทั่ว
ประเทศเท่ากับ 18 MJ/m2/d (5.0 kWh/m2/day)   และจากแผน
ที่ศักยภาพความเข้มรังสีแสงอาทิตย์วิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมพบว่าบริเวณที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุด (19-20 MJ/m2-
day) จะอยู่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดย
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น 
มหาสารคาม บุ รี รั มย์  สุ รินทร์  ศ รีสะ เกษ  ร้อย เอ็ด  ย โสธร 
อุบลราชธานี  ก้าแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท สิงห์บุ รี  อ่างทอง 
สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี พื้นที่ดังกล่าวคิดเป็น 11% ของพื้นที่
ทั้งหมดของประเทศ ดังนั้นจึงมีคามเหมาะสมที่จะใช้แสงอาทิตย์มา
เป้นพลังงานทดแทนส้าหรับอบกล้วยน้้าว้า มีผู้ที่ได้ท้างานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ดังนี้  
 พัชรี ทับทิมศร และคณะ [3] ศึกษาการผลิตกล้วยน้้าว้าอบด้วย
อินฟราเรดร่วมกับลมร้อน โดยท้าการอบกล้วยน้้าว้าด้วยอินฟราเรด
ร่วมกับลมร้อนลักษณะของผลิตภัณฑ์จะคล้ายกับกล้วยฉาบแต่ไม่มี
การใช้น้้ามันในกระบวนการผลิตท้าการศึกษา 3 ปัจจัยคือระดับ
พลังงานอินฟราเรดที่ 600 และ 700 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 และ 
70 องศาเซลเซียสใช้เวลาในการอบ 25 และ 30 นาทีท้าการวัด
คุณภาพด้านสีเนื้อสัมผสัร้อยละความชื้นและ aw โดยมีกล้วยอบด้วย
เครื่องอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 4 ช่ัวโมงเป็น
ตัวอย่างควบคุม พบว่า กล้วยน้้าว้าอบด้วยลมร้อนจะมีค่าความสว่าง 

L* ต่้ากว่า และมีค่าสีแดง a*ค่าสีเหลือง b* สูงกว่ากล้วยน้้าว้าที่อบ
ด้วยรังสีอินฟราเรดทุกการทดลอง เมื่อเปรียบเทียบกับการอบด้วย
อินฟราเรดพบว่าที่พลังงานอินฟราเรด อุณหภูมิของลมร้อนสูงกว่า
จะมีค่า L* ต่้า ค่า a* และ b* สูง ส่วนเวลาในการอบคือที่ 25 และ 
35 นาทีจะไม่มีผลต่อค่าสี และพบว่าค่าความเปราะและความแข็ง
ของกล้วยที่อบด้วยลมร้อนจะสูงกว่ากล้วยที่อบด้วยอินฟราเรดทุก
การทดลอง และการใช้อินฟราเรดที่พลังงาน อุณหภูมิลมร้อน และ
เวลาในการอบต่างกันจะไม่มีผลต่อค่าความเปราะและความแข็ง ค่า
ความช้ืนและ aw มีค่าต่้าที่สุด ส่วนกล้วยน้้าว้าท่ีอบด้วยตู้อบลม 
ร้อนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความช้ืนและ aw เท่ากับ 9.33 และ 0.81 
ตามล้าดับ กล้วยอบด้วยอินฟราเรดจะมีความชื้นและ 
aw อยู่ระหว่าง 5.18–8.23 และ 0.55–0.81 ตามล้าดับซึ่งกล้วยที่
อบด้วยอินฟราเรดจะมีค่าต่้ากว่า โดยมีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่ม
พลังงานอินฟราเรด อุณหภูมิลมร้อน และเวลาในการอบ เมื่อน้า
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะ
ปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสและความชอบรวมพบว่าผู้ทดสอบชิม
ให้คะแนนความชอบกล้วยน้้าว้าอบด้วยสภาวะใช้พลังงานอินฟราเรด 
700 วัตต์อุณหภูมิลมร้อน 70 องศาเซลเซียสเวลา 25 นาทีมากที่สุด 
ดังนั้นสภาวะที่ดีในการอบด้วยอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนคือที่
พลังงานอินฟราเรด 700 วัตต์อุณหภูมิลมร้อน 70 องศาเซลเซียส
เวลา 25 นาที 
  อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช [4] ท้าวิจัยเรื่องการออกแบบสร้าง และ
ศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของเครื่อง
อบแห้งกระดาษสาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเครื่องอบแห้งที่มี
การพาความร้อนแบบธรรมชาติ มีส่วนประกอบหลัก2 ส่วนคือ (1) 
เครื่องอบแห้ง และ (2) ปล่องระบายอากาศ(ventilator) ผลิตภัณฑ์
ที่ วางไว้ในเครื่องอบแห้ งสามารถรับความร้อนจากพลั งงาน
แสงอาทิตย์ได้โดยตรงเนื่องจากคลุมด้วยพลาสติกใส UV และใช้
ปล่องระบายอากาศ ภายในเครื่องอบแห้ง ในการทดสอบ ใช้
กระดาษสาจากกระบวนการผลิตของกลุ่มกระดาษสา ต.บ้านแยง อ.
นครไทย จ.พิษณุโลก ผลิตภัณฑ์ที่น้ามาอบแห้ง คือเยื่อกล้วย จาก
การทดสอบพบว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์เท่ากับ 34.77 % อุณหภูมิเฉลี่ยภายในเครื่อง
อบแห้งอยู่ในช่วง 31.0-36.0 C สามารถอบแห้งผลิตภัณฑ์ได้เร็ว
กว่าการตากแห้งปกติ 17 ช่ัวโมง ท้าให้ช่วยเพิ่มก้าลังการผลิตได้ถึง 2 
เท่า ต่อการตากแห้ง 1 ครั้ง ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องต้นแบบในการ
เผยแพร่เทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกลุ่มอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป 
เพื่อการอบแห้งกระดาษจากเยื่อธรรมชาติต่างๆ ต่อไปได้ 
 อนิรุทธิ์ ต่ายขาว [5] ท้าการวิจัยเรื่องเครื่องอบแห้งกระดาษสา
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีการระบายอากาศแบบธรรมชาติ
และมีพัดลมช่วยระบายอากาศ เส้นผ่านศูนย์กลางของพัดลมมีขนาด 
0.6 m โครงสร้างของตัวเครื่องท้าด้วยเหล็ก มีลักษณะเป็นรูปครึ่ง
วงกลมรัศมี 2.5 m กว้าง 5 m และ ยาว 6 m มีแผ่นพลาสติกใส
คลุมตัวเครื่องทั้งหมด พ้ืนเป็นพลาสติกสีด้าท้าหน้าที่เป็นตัวดูดกลืน
รังสีอาทิตย์ พื้นที่ในเครื่องอบแห้งมีขนาด 5 x 6 m2 ลักษณะการ
วางกระดาษสาเป็นแบบหน้าจั่วโดยวางให้ตะแกรงพิงกันเป็นมุมยอด 
70° ท้าให้กระดาษสาที่ตากแห้งช้ันบนได้รับความร้อนจากดวง
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อาทิตย์โดยตรง ส่วนช้ันล่างจะได้รับความร้อนจากอากาศร้อนซึ่งเป็น
ผลมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก สามารถอบแห้งกระดาษสาได้
ครั้งละ144 แผ่น เมื่อทดสอบการท้างานของเครื่องอบแห้งพบว่า
อุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้งเฉลี่ยประมาณ 40C ในขณะที่
อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 32.3 C ความเร็วลม 0.45 m/s ค่าความ
เข้มรังสีอาทิตย์ 650.5  W/m2 สามารถอบแห้งกระดาษสาที่มี
ความช้ืนเริ่มต้นร้อยละ 90 มาตรฐานแห้งจนความช้ืนสุดท้ายลดลง
เหลือร้อยละ 6 .5  มาตรฐานแห้ ง ใน เวลาการอบ  2 ช่ั งโมง 
ประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งมีค่า 53.14 % พลังงานแสงอาทิตย์ที่
ใช้ในการอบแห้ง 140.5 MJ คิดเป็น 4.53 MJ/kg water evap 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการท้าแห้ง   
 2. ออกแบบและสร้างตู้อบแห้งกล้วยน้้าว้าขนาดเล็กโดยใช้
พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์  
 3. ทดลองหาประสิทธิภาพในการใช้งานของเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์และวัดประสิทธิภาพของแผ่นรับรังสีของตู้อบ
แห้งกล้วยน้้าว้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
3. วิธีการวิจัย 
     การวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การออกแบบโครงสร้างของตู้อบแห้ง  
2. การสร้างตู้อบแห้ง 
3. การวัดประสิทธิภาพของแผ่นรับรังสีอาทิตย์โดยค้านวณจาก

สมการ 
collector = (UL-0.8).(Tp-Ta)/It        (1) 
เมื่อ collector คือ ประสิทธิภาพของแผ่นรับรังสีอาทิตย์ 
      UL คือ สัมประสิทธ์ิการพาความร้อนรวม 
      Tp คือ อุณหภูมิที่แผ่นรับรังสีอาทิตย์ 
      Ta คือ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมภายนอกของตู้อบ 
       It  คือ รังสีอาทิตย์ที่ตรวจวัดขณะทดลอง 

4. การทดลอง และสรุปผล 
 
3.1 การออกแบบโครงสร้างของตู้อบแห้ง  
     โครงสร้างทางกายภาพ ประกอบด้วย ห้องอบแห้ง และแผงรับ
แสงอาทิตย์ ขนาดทางกายภาพหาได้ ดังนี้  

1. ขนาดของห้องอบแห้ง ขึ้นกับความสามารถในการอบแห้งพืช
แต่ละครั้ง ในงานวิจัยนี้ก้าหนดให้สามารถอบกล้วยน้้ าว้า 12 
กิโลกรัม โดยแยกเป็น 3 ถาด จึงทดลองน้าพืชมาจัดเรียงในภาชนะ
เป็นรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส จะได้ถาดขนาด  50 cm x 50 cm  เว้น
ระยะห่างระหว่างผนังห้องอบกับถาดด้านละ 2.5 cm ดังนั้นจะได้
ความกว้างและความยาวภายในของห้องอบเท่ากับ 60 cm  ให้
ระยะห่างระหว่างถาด 18 cm รวม 3 ช่วง เท่ากับ 54 cm  และเว้น
ระยะห่างระหว่างเพดานภายในห้องอบกับถาดช้ันบนสุด และ
ระยะห่างระหว่างพื้นภายในห้องอบกับถาดช้ันล่างสุด 18 cm  
ดังนั้น ขนาดความสูงของห้องอบเท่ากับ 90 cm        

2.  แผงรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นราบ ประกอบด้วย แผงรับแสง 
ขนาด กว้าง 50 cm ยาว 120 cm สูง 20 cm เอียงท้ามุม 14 องศา 
กับแนวราบ  พื้นที่รับแสงใช้แผ่นโลหะ(เมทัลชีท) ที่พ่นสีด้าด้านไว้
เพื่อให้มีพฤติกรรม เช่นวัตถุด้า และ แผ่นปิดคลุมด้านหน้า เป็นแผ่น
อะคริลิคใสหนา 2 มิลลิเมตร  ส้าหรับปิดแผงรับแสงอาทิตย์เพื่อกัน
ฝุ่นละออง ใบไม้ปนเข้าไปในตัว collector 
 

3.2  การสร้างตู้อบแห้ง 
ตู้อบแห้งที่ได้สร้างขึ้น และประกอบกับชุดอุปกรณ์ตา่งๆ เรยีบร้อย
แล้ว แสดงดังรูปที่ 1 
 

                
  
 

รูปที่ 1  ตู้อบแห้งที่สร้างขึ้น 
 

3.3 การวัดประสิทธิภาพของแผ่นรับรังสีอาทิตย์ 
ท้าการติดตั้งเครื่องวัดรังสีอาทิตย์ เทอร์โมคัปเปิลชนิด type K และ
บันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความเข้มรังสีที่วัดบริเวณแผ่นรับรังสี
อาทิตย์ดังรูปที่ 2 
 

           
 

รูปที่ 2 การวัดประสิทธิภาพของแผ่นรับรังสีอาทิตย์ของตู้อบแห้งที่
สร้างขึ้น 
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3.4  การทดสอบความสามารถของตู้อบแห้ง 
การทดสอบความสามารถของตู้อบแห้งประกอบด้วย การศึกษาการ
กระจายของอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งในตู้อบ วัดประสิทธิภาพของ
แผ่นรับรังสีอาทิตย์ของตู้อบ และการศึกษาการอบแห้งกล้วย โดยมี
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ดังนี้  เทอร์โมมิเตอร์แบบ
อินฟราเรด เครื่องชั่งน้้าหนัก เครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์รุ่น ML-
01 ดังรูปที่ 3 
 

       
 

 
 
รูปที่ 3 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 
 

4. ผลการวิจัย 
 ท้าการทดลองการอบแห้งอบกล้วยน้้าว้าด้วยเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์โดยแบ่งเป็นผลการวัดประสิทธิภาพของแผ่นรับ
รังสีอาทิตย์และผลการทดสอบความสามารถของตู้อบแห้งดังต่อไปนี้ 
 
4.1 ผลการทดลองวัดประสิทธิภาพของแผ่นรับรังสีอาทิตย์ของ
ตู้อบ 
 การวัดประสิทธิภาพของแผงรับรังสีอาทิตย์ที่ใช้อบกล้วยน้้าว้าที่
อัตราการไหลลมร้อน 0.0273 m3/s วันท่ี 21-23 มิถุนายน 2562 
 

 
 
รูปที่ 4 ประสิทธิภาพแผงรับรังสีอาทิตย์ในการอบกล้วยที่อัตราการ
ไหลลมร้อน 0.0273 m3/s  
 
จากรูปที่ 4 การทดสอบเดินเครื่องอบแห้งเพื่ออบกล้วยน้้าว้าท่ี อัตรา
การไหลลมร้อน 0.0273 m3/s ด้วยสภาพอากาศร้อนพบว่า
ประสิทธิภาพของแผงรับแสงสูงสุดอยู่ที่ 0.183 หรือ 18.3 % ได้
สมการเชิงเส้นคือ  y=0.141x + 0.0012  R2=0.9973 
4.2  ผลการทดสอบความสามารถของตู้อบแห้ง 
 จากการวัดอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งซึ่งบรรจุกล้วยน้้าว้ามีน้้าหนัก
เริ่มต้น 376 กรัม มีความช้ืนเริ่มต้น 82 เปอร์เซ็นต์ บันทึกข้อมูลทุก 
5 นาที  ระหว่างเวลา 11.12 น. – 15.12 น.  ในขณะที่มีการใช้
ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียว ได้ผลลัพธ์แสดงเป็น
กราฟ ดังรูปที่ 5  
 

 
 

รูปที่ 5  กราฟเปรียบเทียบการกระจายของอุณหภูมิภายในตู้อบแห้ง
กรณีที่ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์อย่างเดียว 
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 จากการทดลองพบว่า อุณหภูมิภายในตู้อบแห้ง เมื่อใช้พลังงาน
ความร้อนจากแสงอาทิตย์อย่างเดียว  ในช่วงแรกอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว และเข้าสู่สภาวะคงตัว โดยอุณหภูมิเฉลี่ยที่แผ่นรับรังสี
อาทิตย์ ที่ตู้อบ และอากาศภายนอก เป็น 56.64,  43.13 และ 
36.43 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ  ค่าอุณหภูมิแปรผันในบาง
ช่วงเวลา เนื่องจากขึ้นอยู่กับบางสภาวะมีเมฆบังดวงอาทิตย์ท้าให้
อุณหภูมิบางครั้งเพิ่มขึ้นบางครั้งลดลง อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตู้อบ
ประมาณ 43.13 องศาเซลเซียส ที่ความเข้มรังสีอาทิตย์เฉลี่ย 
923.16   W/m2 
 การทดลองลดความช้ืนของกล้วยน้้าว้าพบว่าการอบกล้วยน้้าว้า
ที่อัตราการไหลลมร้อน 0.0273 m3/s ที่ความช้ืนเริ่มต้น 82 
เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาในการอบลดความช้ืนทั้งหมด 240 นาที โดยไม่
เปิด Heater ไฟฟ้า พบว่าน้้าหนักของกล้วยน้้าว้าลดลงเหลือ 278 g 
ในช่ัวโมงท่ี 4  ดังรูปที ่6 
 

 
 
รูปที่ 6 กราฟอัตราการอบแห้งของของกล้วยน้้าว้าที่เมื่อเทียบกับ
อัตราส่วนความชื้น 
5. สรุปผลการวิจัย 
    ตู้อบสามารถอบแห้งกล้วยน้้าว้าได้ในช่วงอุณหภูมิ 42 -44 องศา
เซลเซียส ค่าเฉลี่ย 44.3 องศาเซลเซียส วัดค่าความเข้มรังสีอาทิตย์
เฉลี่ยได้ 923.16   W/m2 อุณหภูมิภายในตู้อบแห้งมีความสม่้าเสมอ 
และกระจายไปในตู้อบอย่างทั่วถึง ท้าให้กล้วยน้้าว้าที่อบแห้ง มี
ความช้ืนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีคุณภาพ  การวัดประสิทธิภาพ
ของแผงรับรังสีอาทิตย์ที่ใช้อบกล้วยน้้าว้าที่อัตราการไหลลมร้อน 
0.0273 m3/s ความเร็วภายในห้องอบ 1.5 m/s พบว่าประสิทธิภาพ
ของแผงรับแสงสูงสุดอยู่ที่ 0.183 หรือ 18.3 % ตู้อบแห้งสามารถ
น้าไปใช้ในการอบกล้วยได้ ในวันที่มีแสงแดด หากต้องใช้ในเวลา
กลางคืน ท้าให้มีผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง อาจเพิ่มระบบขดลวด
ไฟฟ้าแต่อาจจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
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การเปรียบเทียบวิธีการเมต้า-ฮิวริสติกส์ระหว่างวิธี Artificial bee colony optimization 
(ABC) และวิธ ีReal code ant colony optimization (ACOR) จากการสังเคราะห์กลไกสี่

ชิ้นส่วนแบบเส้นทาง  
Comparison of meta-heuristics algorithm between Artificial bee colony 

optimization (ABC) and Real code ant colony optimization (ACOR) from path 
synthesis of four-bar linkage mechanism 
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บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธี เมต้า-ฮิวริสติกส์ (Meta-heuristics) ส าหรับการสังเคราะห์กลไก 4 ช้ินส่วนแบบเส้นทาง 
(Synthesis four-bar linkage path generation) โดยในวิจัยนี้ได้เพิ่มปัญหาของการสังเคราะห์เส้นทาง สองปัญหา เพื่อเป็นการสังเคราะห์
กลไก 4 ช้ินส่วนแบบเส้นทาง ภายใต้เง่ือนไขปัญหาที่มีจ ากัด ในวิจัยนี้ใช้ฟังก์ช่ันการลงโทษอย่างง่ายเพื่อจัดการกับข้อจ ากัดในการออก แบบ 
โดยใช้วิธีเมต้า-ฮิวริสติกส์ 3 แบบ Artificial bee colony optimization (ABC), Real code ant colony optimization (ACOR) จากนั้นน า
ผลลัพธ์ของแต่ละวิธีมาเปรียบเทียบ เพื่อหาข้อดีและข้อเสียของเทคนิคการต่างๆ และอภิปราย 
ค าส าคัญ : กลไก 4 ช้ิน, การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด, การสังเคราะห์กลไก, เมต้า-ฮิวริสติก์, การสังเคราะห์กลไกแบบเส้นทาง 

 
Abstract 

In this research, the use of meta-heuristics from optimization method for path synthesis of a four-bar linkage is 
demonstrated. Two problems were posed as a constrained optimization problem. A simple penalty function technique 
was used to deal with design constraints while two optimization algorithm including artificial bee colony optimization 
(ABC) and real code ant colony optimization (ACOR) were employed to solve the problems. Comparative results and 
discussed.   
Keywords : four-bar linkage, optimization, meta-heuristics, mechanism synthesis, path generation 
 
 

1. บทน า 
 ในปัจจุบันมีกลไกต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมากมาย แต่หนึ่งใน
กลไกที่ง่ายที่สุด คือกลไกสี่ ช้ินส่วน (Four-bar linkage) ซึ่งถูกใช้
อย่างแพร่หลายในเครือข่ายอุตสาหกรรมต่างๆ และ เครื่องจักรกล
ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ที่ปัดน้ าฝนของหน้าต่าง, กลไกในตุ๊กตาแมว
กวัก, พิมพ์ดีด, ชุดลูกสูบ, เพลงข้อเหวี่ยง, กลไกการปิดประตู, ส่วน
ล้อของรถไฟ และเครื่องบดหิน ฯลฯ จากการที่ใช้กลไกนี้อย่าง
แพร่หลายและจากความนิยมดังกล่าว นักวิจัยหลายคนจึงศึกษาการ
สังเคราะห์กลไกสี่ช้ินส่วน ซึ่งชนิดการสังเคราะห์กลไกที่เป็นที่รู้จัก

และจะศึกษาคือ การสังเคราะห์กลไกสี่ช้ินส่วนแบบเส้นทาง  การ
สังเคราะห์กลไกแบบเส้นทาง (Path generation) คือเป็นการ
สังเคราะห์กลไก เพื่อให้ส่ วนของกลไกที่ เราออกแบบ (จุด P) 
เคลื่อนที่ไปตามจุดที่เราต้องการ (Target point) ในอดีตได้มีการ
น าเสนอผลงานบทความที่น่าสนใจมากมาย ซึ่ งเกี่ยวกับการ
สังเคราะห์แบบเส้นทางของกลไกสี่ช้ินส่วน โดยใช้หนึ่งในวิธีทางการ
หาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) นั่นคือวิธีเมต้า-ฮิวริสติกส์ 
เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบผลลัพธ์ต่างๆ ผลงานของ Acharyya 
และ Mandal แสดงให้เห็นถึงการสังเคราะห์ด้วยวิธีเมต้า-ฮิวริสติกส์
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ต่างๆ และผลงานของ Ebrahim และ Payvandy แสดงให้เห็นถึง
การใช้เทคนิคเง่ือนไขข้อจ ากัด (Constraint handling technique) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลไก และผลงานของ Sleesongsom และ 
Bureerat ได้เสนอวิธีการหาค่าข้อผิดพลาดระหว่างส่วนที่กลไก
เคลื่อนไปและจุดที่เป้าหมาย(Target point) แบบใหม่ตามรูปที่ 3 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการค านวณให้มีโอกาสส าเร็จสูงขึ้น (นั่นคือผลลัพธ์
ที่ได้ ผ่านเงื่อนไขของข้อจ ากัด)  
 ส่วนท่ีเหลือของ บทความ ถูกจัดดังนี้ ในส่วนท่ี 2. แสดงขอบเขต
การวิจัยนั่นคือ วัตถุประสงค์ของการวิจัยและอุปกรณ์ในการท าวิจัย 
จากนั้นรายละเอียดการวิเคราะห์ต าแหน่งของกลไกสี่ชิ้นส่วน สมการ
ต่างๆ ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ เง่ือนไขข้อจ ากัด และวิธีการเมต้า-ฮิวริ
สติกส์ แบบต่างๆจะถูกท าเสนอในส่วนที่ 3. น่ันคือวิธีการด าเนินการ
วิจัย ต่อมาในส่วนท่ี 4. จะแสดงผลของการทดลองต่างๆ ในส่วนท่ี 5. 
แสดงถึงบทสรุปและการอภิปรายผล และเอกสารอ้างอิงจะถูกจัดไว้
ในส่วนสุดท้าย คือส่วนท่ี 6.  
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 
2.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย 
 เป็นการศึกษาการสังเคราะห์กลไกแบบเส้นทาง โดยกลไกที่จะ
น ามาสังเคราะห์คือกลไกสี่ ช้ินส่วน ซึ่งใช้ซอฟแวร์ Matlab เป็น
ซอฟแวร์ในการแก้ปัญหาในวิจัยนี้ 
 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ การหาค่าความผิดพลาด (Error) 
ระหว่างส่วนของกลไกที่เราสังเคราะห์  (จุด P) และจุดเป้าหมาย
(Target point) ให้มีค่าน้อยที่สุด  
 
2.1 วัสดุ-อุปกรณ์ 
 - อุปกรณ์เครื่องเขียน 
 - บทความที่ทบทวนวรรณกรรม และต าราเนื้อหา 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
  
3.1 สมการต่างๆ 
 3.1.1 การวิเคราะห์ต าแหน่ง 
จากรูปที่ 1 สมการลูปเวคเตอร์ของกลไกเขียนได้ดังนี้ 
                       r1 + r2 +r3 + r4 = 0   (1) 

 

 
  รูปที ่1 ระบบกลไกสี่ชิ้นส่วนท่ีใช้ในวิจัย [1, 2] 

  รูปที ่2 ระบบกลไกสี่ชิ้นส่วนแบบทั่วไป [1, 2] 
 

 
    รูปที ่3 การค านวณหาฟังก์วัตถุประสงค์ [3] 
 
 ส าหรับการสังเคราะห์กลไกสีช้ิ่นส่วน ก าหนดให้ (xd, yd) คือพิกัด
จุดที่เป้าหมาย(Target point) และ ให้ (xp, yp) คือพิกัดที่สร้างได้ 
จากรูปที่ 1 สามารถเขียนสมการได้ดังนี้ 
 
       xp = xO2 + r2cos(𝜃2+𝜃1) + L1cos(0 +𝜃3+𝜃1)         (2) 

         yp = yO2 + r2sin(𝜃2+𝜃1) + L1sin(0 +𝜃3+𝜃1)         (3) 
 
เมื่อ xO2 และ yO2 เป็นพิกัดของจุด O2 
0 สามารถพิจารณาไดจ้ากข้อต่อ BCP โดยใช้กฎ cosine ดังนี ้

 

               0 = cos-1[
𝐿1

2+𝑟3
2−𝐿2

2

2𝐿1𝑟3
]                                        (4)   

 
จากรูปที่ 2 สามารถพิจารณาเพื่อหาสมการต่างๆที่จะใช้ในการ
ประเมินฟังก์ชันวัตถุประสงค์ ได้ดงันี้ 
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         z2 = 𝑟1

2 + 𝑟2
2 – 2r1r2cos𝜃2     (5) 

  z2 = 𝑟3
2 +  𝑟4

2 – 2r3r4cosγ      (6) 

 γ = cos-1[
𝑟3

2+𝑟4
2−𝑟1

2−𝑟2
2+2𝑟1𝑟2cos𝜃2

2𝑟3𝑟4
]      (7)  

 γ = cos-1[
𝑟3

2+𝑟4
2−𝑧2

2𝑟3𝑟4
]        (8) 

 α = cos-1[
𝑧2−𝑟3

2+𝑟4
2

2𝑧𝑟4
]      (9) 

        β = cos-1[
𝑧2+𝑟1

2+𝑟2
2

2𝑧𝑟1
]   (10) 

 𝜃3 = π– (α + β + γ)    (11) 
 𝜃4 = π– (α + β )   (12) 
 

 3.1.2 ฟังชันวัตถุประสงค์ (Objective function) 
ในบทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ ต้องการที่จะสังเคราะห์กลไกให้ได้
ข้อผิดพลาดระหว่างช้ินส่วนของกลไกที่สร้างได้  (xp, yp) กับจุดที่
ต้องการ (xd, yd) ให้มีค่าน้อยที่สุด (Minimum error) และแปลงมา
ให้อยู่ ในรูปแบบการค านวณทางคณิตศาสตร์นั่นคือ ฟังก์ ช่ัน
วัตถุประสงค์ (สมการที่ 13) โดยมีตัวแปรออกแบบประกอบไปด้วย 
r1 , r2 , r3 , r4 , L1 , L2 , 𝜃1 และพิกัดของจุด O2 (xO2, yO2)  [1] 
 
   minf (x) = ∑ [𝑛

𝑖=1 (𝑥𝑑,𝑖 + 𝑥𝑝,𝑖)2+(𝑦𝑑,𝑖 − 𝑦𝑝,𝑖)2]   (13) 
 
ภายใต้เงื่อนไข 

min(r1 , r2 , r3 , r4) = crank(r2) 
2min(r1 , r2 , r3 , r4) + 2max(r1 , r2 , r3 , r4) < (r1 + r2 + r3 + r4) 

𝜃2
1 < 𝜃2

2 < … < 𝜃2
𝑁 

xl ≤ x ≤ xu 

 

     เมื่อ x = (r1 , r2 , r3 , r4 , L1 , L2, 𝜃1, xO2, yO2, 𝜃2
1, 𝜃2

2, … 𝜃2
𝑁 ) 

N คือจ านวนของจุดที่ก าหนดให้กลไกหมุนไป, xl คือขอบเขตต่ าสุด 
 และ xu คือขอบเขตสูงสุดของตัวแปรออก 
 
 3.1.3 เงื่อนไขและข้อจ ากัด (Constraint handling) 
เงื่อนไขแรกเพื่อให้กลไกสามารถใช้ไงได้จริงจึงต้องเป็นไปตามกฎของ 
Grashof ของกลไกสี่ ช้ินส่วน นั่นคือ ความยาวของลิงค์  ( link 
lengths) ที่สั้นที่สุดจะมีค่าเท่ากับCrankเสมอ และผลรวมระหว่าง
สองเท่าของลิงค์ที่สั้นที่สุดกับสองเท่าของลิงค์ที่ยาวที่สุด จะมีค่าน้อย
กว่าผมรวมของลิงค์ทั้งสี่รวมกันเสมอ และเง่ือนไขที่สองเพื่อให้กลไก
สี่ช้ินส่วนสามารถหมุนได้จริงๆค่ามุม 𝜃2 ที่สังเคราะห์ได้จะต้องเรียง
จากน้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย (หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือ
หมุนทวนเข็มนาฬิกา) และเง่ือนไขสุดท้ายคือค่าตัวแปรออกแบบ
ต่างๆที่ใส่เข้าไป (Input x) จะต้องอยู่ในช่วงขอบเขตที่ก าหนดไว้ [2] 

 
3.2 เมต้า-ฮิวริสติกส์ (Meta-heuristics) 
 ในการศึกษาการเปรียบเทียบกันจะใช้สองวิธีการดังนี้ 
 3.2.1 Artificial Bee Colony (ABC) 
Artificial Bee Colony คือการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกลุ่มฝูงผึ้งก าลังออกหาแหล่งอาหาร เมื่อต าแหน่ง
ของแหล่งอาหารคล้ายกับวิธีแก้ปัญหาการออกแบบที่ฝูงผึ้งได้รับ
มอบหมายให้หาแหล่งอาหารที่ดีที่สุด และตัวบ่งช้ีส าหรับแหล่ง
อาหารที่ดีที่สุดก็คือ ค่าที่เหมาะสมที่สุดของวิธีการแก้ปัญหาหรือ
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ [10] 
 
 3.2.2 Real code ant colony optimization (ACOR) 
Ant colony optimization ถูกเสนอครั้งแรกส าหรับการแก้ปัญหา 
ทาง Combinatorial optimization เช่น ในตารางโกะหรือหมาก 
ล้อมการหาต าแหน่งการวางที่ให้โอกาสสูงสุดที่จะชนะ ต่อมาได้ถูก 
ปรับปรุงเพื่อใช้ส าหรับตัวแปรออกแบบในทางการหาค่าที่เหมาะสม 
ที่สุด [8-9] 
 
3.3 ขอบเขตของตัวแปรและกรณีศึกษาต่างๆ 
 ปัญหาการออกแบบที่ใช้ในการศึกษาสังเคราะห์กลไกโดยใช้
เมต้า-ฮิวริสติก์นั้น ถูกเขียนเป็น Code ในโปรแกรม MATLAB และ
ของพารามิเตอร์ของเมต้า-ฮิวริสติกส์จะถูกแสดงในตารางที่ 1 [3, 5] 
  
กรณีศึกษา 1 : ตัวแปรออกแบบทั้งหมดคือ x 
X= [r1 , r2 , r3 , r4 , L1 , L2 , xO2, yO2 , 𝜃1 , 𝜃2

1, 𝜃2
2, 𝜃2

3, 𝜃2
4, 𝜃2

5, 𝜃2
6] 

 
ให้พิกัด (xd, yd) คือจุดเป้าหมาย (Target point) 
(xd, yd) = [(20,20), (20,25), (20,30), (20,35), (20,40), (20,45)] 
 
ขอบเขตของตัวแปร :  

5 ≤ r1 , r2 , r3 , r4 ≤ 60 
-60 ≤ L1 , L2 , xO2, yO2 ≤ 60 

0 ≤ θ1, 𝜃2
1 , 𝜃2

2, … 𝜃2
𝑁  ≤ 2π 

 
กรณีศึกษา 2 : ตัวแปรออกแบบทั้งหมดคือ x 
X= [r1 , r2 , r3 , r4 , L1 , L2  , xO2 , yO2  , 𝜃 1  , 𝜃2

1, 𝜃2
2, 𝜃2

3, 𝜃2
4, 𝜃2

5, 
   𝜃2

6, 𝜃2
7, 𝜃2

8, 𝜃2
9 , 𝜃2

10, 𝜃2
11, 𝜃2

12, 𝜃2
13, 𝜃2

14, 𝜃2
15, 𝜃2

16, 𝜃2
17, 𝜃2

18] 
 
ให้พิกัด (xd, yd) คือจุดเป้าหมาย (Target point) 
( xd, yd)  = [(0.5,1.1), (0.4,1.1), (0.3,1.1), (0.2,1.0), (0.1,0.9), 
(0.05,0.75), (0.02,0.6), (0,0.5), (0,0.4), (0.03,0.3), (0.1,0.25), 
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(0.15,0.2), (0.2,0.3), (0.3,0.4), (0.4,0.5), (0.5,0.7), (0.6,0.9), 
(0.6,1.0)] 
 
ขอบเขตของตัวแปร :  

5 ≤ r1 , r2 , r3 , r4 ≤ 60 
-60 ≤ L1 , L2 , xO2, yO2 ≤ 60 

0 ≤ θ1, 𝜃2
1 , 𝜃2

2, … 𝜃2
𝑁  ≤ 2π 

กรณีศึกษา 3 : ตัวแปรออกแบบทั้งหมดคือ x 
X= [r1 , r2 , r3 , r4 , L1 , L2  , xO2 , yO2  , 𝜃 1  , 𝜃2

1, 𝜃2
2, 𝜃2

3, 𝜃2
4, 𝜃2

5, 
   𝜃2

6, 𝜃2
7 , 𝜃2

8, 𝜃2
9 , 𝜃2

10, 𝜃2
11 , 𝜃2

12, 𝜃2
13 , 𝜃2

14, 𝜃2
15 , 𝜃2

16, 𝜃2
17 , 

   𝜃2
18, 𝜃2

19, 𝜃2
20, 𝜃2

21] 
 
ให้พิกัด (xd, yd) คือจุดเป้าหมาย (Target point) 
( xd, yd)  = [(0, 0), (0.9356, 0.4064), (1.5983, 0.8220), 
(2.1704,1.3002), (2.6621,1.7986), (2.9957, 2.2692), 
(3.2614,2.7276), (3.4941, 3.1408), (3.6635, 3.5485), 
(3.7798,3.9623), (3.7992, 4.4734), (3.7170, 4.8783), 
(3.4675,5.3624), (3.1242, 5.6980), (2.7158, 5.8800), 
(2.2517,5.8780), (1.7997, 5.6882), (1.2732, 5.1741), 
(0.8336,4.5628),    (0.4003, 3.9064),        (0.3, 3.38)] 
 
ขอบเขตของตัวแปร :  

5 ≤ r1 , r2 , r3 , r4 ≤ 80 
-80 ≤ L1 , L2 , xO2, yO2 ≤ 60 

0 ≤ θ1, 𝜃2
1 , 𝜃2

2, … 𝜃2
𝑁  ≤ 2π 

 
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของเมตา้-ฮิวริสติกส ์

พารามิเตอร์ ABC ACOR 
Number of initial population 50 50 
Number of optimization run 30 30 

Total generation number 3000 3000 
 
 

4. ผลการวิจัย 
 ในวิจัยนี้ได้ใช้เครื่องมือเมต้า-ฮิวริสติกส์มาสังเคราะห์กลไก
สี่ช้ิน เพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจึงท าการค านวณตัวแปรออกแบบ 30 
ครั้ง และแต่ละครั้งจะมี 3,000 รุ่น (Generation) 
 ผลลัพธ์ของกรณีศึกษาที่ 1 ถูกแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งแสดง
ตัวแปรออกแบบที่ดีที่สุด (x), ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ 
(ค่าเฉลี่ย), ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ดีที่สุดหรือค่าความผิดพลาด

(Error) น้อยที่สุด (ค่าต่ าสุด), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของฟังก์ชัน
วัตถุประสงค์ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และจ านวนครั้งที่ Run 
ส าเร็จ ซึ่งในกรณีศึกษาที่ 1 มีหกจุดเป้าหมาย (Target point) และ
พบว่าวิธี ABC ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (ค่าความผิดพลาด 0.0678) 
ในขณะที่ ACOR มีค่าความผิดพลาดอยู่ที่ 0.1582 และ ABC ยังให้
ค่าเฉลี่ย (0.2241) ต่ ากว่า ACOR (ค่าเฉลี่ย 0.9251) อีกด้วย และ
จ านวนการ Run ส าเร็จนั้นอยู่ที่ 100 % ทั้งสองจึงสรุปได้ว่าใน
กรณีศึกษา 1 วิธี ABC ให้ผลลัพธ์ที่ดีท่ีสุด 
 ผลลัพธ์กรณีศึกษาที่ 2 ระหว่างการเปรียบเทียบกันของวิธี
เมต้า-ฮิวริสติกส์แบบ ABC และ ACOR ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 3 ซึ่ง
มีสิบแปดจุดเป้าหมาย พบว่าวิธี ACOR ให้ค่าตรงกับวัตถุประสงค์
ที่สุด(ค่าความผิดพลาดน้อยที่สุด) ซึ่ง ACOR ให้ค่าความผิดพลาด 
(0.4558) น้อยกว่าวิธี ABC (0.0689) แต่ค่าเฉลี่ยของวิธี ACOR 
(0.7546) มีค่ามากกว่า ABC (0.2839) และจ านวนการ Run ส าเร็จ
นั้นอยู่ที่ 100 % ทั้งสองจึงสรุปได้ว่าถ้ามองที่วัตถุประสงค์ของวิจัยวธิี 
ACOR จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะให้ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ต าสุด แต่
ถ้ามองที่ค่าเฉลี่ย ในกรณีที่มีจ านวนการ Run น้อยลงวิธี ABC อาจ
ให้ผลที่ต่ ากว่าเนื่องจากค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 
 และในตารางที่ 4 แสดงผลลัพธ์ของกรณีศึกษาที่ 3 มียี่สิบ
เอ็ดจุดเป้าหมาย จากตารางที่ 4 ให้ผลคือ วิธี ABC ให้ค่าฟังก์ชัน
วัตถุประสงค์ (1.5077) ต่ ากว่า วิธี ACOR (5.7548) และในส่วน
ค่าเฉลี่ยวิธี ABC (6.2636) ก็ต่ ากว่าวิธี ACOR (11.8952) เช่นกัน
จ านวนการ Run ส าเร็จนั้นอยู่ที่ 100 % ทั้งสองวิธีเมต้า-ฮิวริสติกส์ 
จึงสามารถสรุปได้ว่า ในกรณีศึกษาที่ 3 วิธี ABC เป็นวิธีที่ดีท่ีสุด  
 
ตารางที่ 2 ผลของกรณีศึกษา 1 
กรณีศึกษา 1 

พารามิเตอร์ ABC ACOR 
r1 48.901 60 
r2 11.842 15.34 
r3 55.4405 56.9475 
r4 37.3785 40.6125 
rcx 50.064 58.128 
rcy 30.564 42.564 
x0 52.62 56.352 
y0 -2.316 -8.376 
𝜃0 1.1128 0.9268 
𝜃2

1 5.1150     5.4938     
𝜃2

2 5.4623     5.7149     
𝜃2

3 5.7149     5.9043     
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𝜃2
4 5.9674     6.0937          

𝜃2
5 6.2200     0     

𝜃2
6 0.2526 0.2210 

ค่าเฉลี่ย 0.2241 0.9251 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0835 0.7820 

ค่าสูงสุด 0.4176 2.6740 
ค่าต่ าสดุ 0.0678 0.1582 

จ านวนการRunส าเร็จ 30 30 
*ค่าต่ าสุด = ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ต่ าที่สุด (ค่าความผิดพลาดต่ าสุดที่สุด) 

 
 

 
รูปที ่4 กลไกจากการสังเคราะห์ที่ดีที่สุดของ ABC กรณี 1 

 
 

 
รูปที ่5 เส้นทางจากการสังเคราะห์ที่ดีที่สุดของ ABC กรณี 1 

 
 

 
รูปที ่6 กลไกจากการสังเคราะห์ที่ดีที่สุดของ ACOR กรณี 1 

 

 
รูปที ่7 เส้นทางจากการสังเคราะห์ที่ดีที่สุดของ ACOR กรณี 1 

 
ตารางที่ 3 ผลของกรณีศึกษา 2 
กรณีศึกษา 2 

พารามิเตอร์ ABC ACOR 
r1 52.4815 53.6255 
r2 9.7795 5 
r3 54.2415 44.8365 
r4 45.0455 60 
rcx -51.636 60 
rcy 59.94 -26.568 
x0 54.096 60 
y0 28.992 -1.524 
𝜃0 3.8485 1.3798 
𝜃2

1 5.6201     0.1261 
𝜃2

2 0.1579     0.1263 
𝜃2

3 0.1581     0.1265 
𝜃2

4 0.1263     0.1268 
𝜃2

5 0.0947 0.1269 
𝜃2

6 0.0631 3.2205 
𝜃2

7 0.0316          3.2521 
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𝜃2
8 0     3.2522 

𝜃2
9 6.2516     3.2526 

𝜃2
10 6.2200 3.2837 

𝜃2
11 5.8412     3.2839 

𝜃2
12 5.8412     3.2841 

𝜃2
13 5.8096     3.2842 

𝜃2
14 5.7780     3.2837 

𝜃2
15 5.7464 0.0631 

𝜃2
16 5.6833     0.0942 

𝜃2
17 5.6517     0.0945 

𝜃2
18 5.6201 0.0947 

ค่าเฉลี่ย 0.2839 0.7546 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.1101 0.2310 

ค่าสูงสุด 0.4899 1.2168 
ค่าต่ าสดุ 0.0689 0.4558 

จ านวนการRunส าเร็จ 30 30 
*ค่าต่ าสุด = ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ต่ าที่สุด (ค่าความผิดพลาดต่ าสุดที่สุด) 

 

 
รูปที ่8 กลไกจากการสังเคราะห์ที่ดีที่สุดของ ABC กรณี 2 

 

 
รูปที ่9 เส้นทางจากการสังเคราะห์ที่ดีที่สุดของ ABC กรณี 2 

 

 
รูปที ่10 กลไกจากการสังเคราะหท์ี่ดีท่ีสุดของ ACOR กรณี 2 

 

 
รูปที ่11 เส้นทางจากการสังเคราะห์ที่ดีที่สดุของ ACOR กรณี 2 

 
ตารางที่ 4 ผลของกรณีศึกษา 3 
กรณีศึกษา 3 

พารามิเตอร์ ABC ACOR 
r1 28.4375 77.8925 
r2 21.3875 5 
r3 62.8025 38.615 
r4 69.8225 80 
rcx -30.512 48.4 
rcy 43.968 -34.928 
x0 -8.992 29.6 
y0 -3.52 -32.784 
𝜃0 5.5104 6.2656 
𝜃2

1 4.7361       4.9571     
𝜃2

2 4.9571     5.4623     
𝜃2

3 5.0834     5.7149     
𝜃2

4 5.2097     5.8412     
𝜃2

5 5.3044     5.9674 
𝜃2

6 5.3991         6.0622     
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𝜃2
7 5.4623 6.1253     

𝜃2
8 5.4938     6.1885 

𝜃2
9 5.5570     6.2516 

𝜃2
10 5.5886     0.0316 

𝜃2
11 5.6517     0.0947 

𝜃2
12 5.6833     0.1263 

𝜃2
13 5.7464     0.1894 

𝜃2
14 3.3784 0.2210 

𝜃2
15 3.4100    0.2210 

𝜃2
16 3.4731     3.7889 

𝜃2
17 3.5047     3.8204 

𝜃2
18 3.5678     3.9152 

𝜃2
19 3.6626     4.0099 

𝜃2
20 3.7573     4.1362 

𝜃2
21 3.8204 4.2309 

ค่าเฉลี่ย 6.2636 11.8952 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.3259 3.7407 

ค่าสูงสุด 14.4997 19.4455 
ค่าต่ าสดุ 1.5077 5.7548 

จ านวนการRunส าเร็จ 30 30 
*ค่าต่ าสุด = ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ต่ าที่สุด (ค่าความผิดพลาดต่ าสุดที่สุด) 

 

 
รูปที ่12 กลไกจากการสังเคราะหท์ี่ดีท่ีสุดของ ABC กรณี 3 

 

 
รูปที ่13 เส้นทางจากการสังเคราะห์ที่ดีที่สดุของ ABC กรณี 3 

 

 
รูปที ่14 กลไกจากการสังเคราะหท์ี่ดีท่ีสุดของ ACOR กรณี 3 

 

 
รูปที ่15 เส้นทางจากการสังเคราะห์ที่ดีที่สดุของ ACOR กรณี 3 

 
 

5. สรุปและอภิปลายผล 
 ในบทความนี้ได้น าเสนอเทคนิคการหาพารามิเตอร์ของกลไกสี่
ช้ินส่วนส าหรับแบบเส้นทางภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากัดต่างๆ พบว่าวิธี 
เมต้า-ฮิวริสติกส์ สามารถน าไปใช้เพื่อแก้ปัญหาการสังเคราะห์กลไก
แบบเส้นทางของกลไกสี่ช้ินส่วนได้ส าเร็จ และจากการเปรียบเทียบ
ของวิธีเมต้า-ฮิวริสติกส์แต่ละแบบแล้ว โดยรวมแล้ววิธีเมต้า-ฮิวริ
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สติกส์แบบ ABC หรือ Artificial bee colony optimization ให้
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดส าหรับการออกแบบส่วนใหญ่ ส่วนวิธี ACOR (Real 
code ant colony optimization) ยังเป็นรองในด้านการลู่เข้าใกล้
ค่าศูนย์  อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและการน าไปใช้ต่อยอดในการศึกษาอื่นๆ 
วิธีเมต้า-ฮิวริสติกส์แบบ ABC คือวิธีท่ีดีที่สุดในบทความนี้ 
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ระบบควบคุมอัตราการไหลของน ้าผ่านอินเทอร์เน็ต 
A Water Flow Rate Control System via the Internet. 
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ระบบควบคุมและแสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต และระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงของเครื่องสูบน้้า โดยเซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลของน้้า
จะท้าหน้าที่ตรวจวัดอัตราการไหลของน้้าแล้วส่งสัญญาณไปให้โนดเอ็มซียู ซึ่ งท้าหน้าที่เป็นตัวควบคุมแบบพีไอท้าการประมวลผลสัญญาณที่
ได้รับก่อนส่งสัญญาณออกไปควบคุมวงจรชุดขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้ วยการมอดูเลต
เชิงความกว้างพัลส์ ระบบควบคุมอัตราการไหลของน้้าผ่านอินเทอร์เน็ตนี้ สามารถวัดอัตราการไหลของน้้าผ่านท่อขนาด ½ นิ้วได้ไม่เกิน 8 ลิตร
ต่อนาทีด้วยเครื่องสูบน้้าที่ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลท์ 10 แอมป์ ระบบควบคุมการเปิด-ปิดมอเตอร์ ก้าหนดค่าพีไอผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแสดงผลบนอุปกรณ์ชาญฉลาดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้นด้วยภาษา HTML และพัฒนาระบบการแสดงผล
บนจอแอลซีดีขนาด 16 ตัวอักษร 2 แถวด้วยภาษาซี ผลการทดลองแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งการออกแบบและสร้างวงจรขับ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ส่วนท่ีสองเป็นการทดลองหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดกับตัวควบคุมแบบพีไอด้วยโปรแกรมแมทแลบ เพื่อน้ามา
หาค่าเวลาเข้าสู่ค่าที่ก้าหนด เปอร์เซ็นโอเวอร์ชูท และประสิทธิภาพในการท้างาน จากผลการทดลองพบว่า การควบคุมอัตราการไหลของน้้าท่ี
ใช้ตัวควบคุมแบบพีไอที่มีค่าพีเป็น 0.0784 และค่าไอเป็น 0.0064 เป็นตัวควบคุมแบบพีไอที่มีความเหมาะสมมากที่สุดส้าหรับการควบคุม
ความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงท่ีได้ท้าการออกแบบและสร้างขึ้น 
ค ำส ำคญั : อัตราการไหลของน้้า, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

Abstract 
 This research project is a study of the water flow rate control system via the internet. Which consists of a sensor 
to measure the flow rate of water, control and display system via the internet and the electric motor motor control 
system of the pump. The water flow sensor measures the water flow rate and sends a signal to NodMCU. Which acts as 
a PI controller to process the received signal before sending the signal to control the D.C. motor driver circuit with control 
the speed of the D.C. motor by pulse width modulation. The system controls the flow rate of water through this internet. 
The flow rate of water through a pipe size ½ inch is not more than 8 liters per minute with a pump driven by a D.C. 
motor of 24 volts, 10 amps, motor on-off control system, configure PI over the internet and display on smart devices via 
the internet developed in HTML and developed on a 2-character 16-line LCD screen with C language. The experimental 
results are divided into two parts, one is the design and construction of the D.C. motor drive circuit. The second part is 
an experiment to find the most suitable parameter to the PI controller by Matlab program. To find the time to enter the 
specified value Percent over shoot and work efficiency. The experimental results was found that the PI controller with 
the value of 0.0784 and the value of 0.0064 is the most suitable PI controller for controlling the speed of the D.C. motor 
designed.  
Keyword: water flow rate, internet network 
 
 
1. บทน้า 
1.1  ที่มาและความส้าคัญของปัญหา 
              ปัญหาส้าคัญประการหนึ่งของระบบการควบคุมอัตรา
การไหลของน้้า คือ เมื่อมอเตอร์ได้รับโหลดเพิ่มขึ้นจะท้าให้ความเร็ว
รอบของมอเตอร์ลดต่้าลง ส่งผลให้อัตราการไหลของน้้าไม่คงที่ [1] 
ซึ่งเป็นผลเสียต่อการน้าไปใช้งาน ดังนั้นเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบนี้ 
ให้ดีขึ้น ผู้จัดท้าโครงการจึงพัฒนาระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรงไห้มีความเร็วรอบคงที่ เมื่อโหลดมีการเปลี่ยนแปลง โดย
การน้าไมโครคอนโทรลเลอร์มาเป็นตัวควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ก้าลั งที่ถูกใช้ในการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงให้คงที่ และสามารถแสดงผลอัตราการไหลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ 
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1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.2.1  เพื่อพัฒนาระบบควบคมุอัตราการไหลของน้้าผ่าน
อินเทอร์เน็ต 
 1.2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบควบคมุอัตราการ
ไหลของน้้าผา่นอินเทอร์เน็ต 

1.3.  ขอบเขตของการศึกษาโครงการ  
 1.3.1  ระบบวบคุมความเร็วมอเตอร์แบบพีไอควบคุมโดย
โนดเอ็มซยี ู

1.3.2  เซ็นเซอร์วดัอัตราการไหลของน้้าผ่านท่อขนาด ½ 
นิ้ว ไม่เกิน 8 ลิตรต่อนาที ความถกูต้อง ±10% 

1.3.3  มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงของเครื่องสูบน้้ามีขนาด 
24 โวลท์ 10 แอมป์ 
 1.3.4  พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซีบนอาดุยโน่และภาษา
เฮชทีเอ็มแอล 
 
2. ขั นตอนและวิธีการด้าเนินโครงการ 
2.1 หลักการและแนวคิด 
 การควบคุมอัตราการไหลของน้้ าผ่านอินเตอร์ เน็ต 
ประกอบด้วย เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลของน้้า ตัวควบคุม และ
เครื่องสูบน้้า โดยเซ็นเซอร์จะถูกใช้เป็นตัววัดอัตราการไหลและส่ง
สัญญาณไปให้ตัวควบคุมแบบพีไอท้าการประมวลผล เพื่อควบคุม
อัตราการไหลใหอ้ยู่คงที ่ดังรูปที่ 1  
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังของระบบควบคุมอตัราการไหลของน้้าผ่าน
อินเตอร์เนต็ 

 จากรูปที่ 1 อัตราการไหลจะถูกวัดด้วยเซ็นเซอร์วัดอัตรา
การไหลซึ่งเป็นอุปกรณ์อนาล็อก ค่าอัตราการไหลที่เป็นค่าแอนะลอก
นี้จะถูกส่งไปยังตัวควบคุมคือ โนดเอ็มซียูที่ท้าหน้าที่แปลงค่า
แอนะลอกเป็นดิจิทัล จากนั้นจะท้าการประมวลผลการควบคุมแบบ
พีไอ และส่งค่าที่ได้จากการประมวลผลไปควบคุมความเร็วมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงของเครื่องสูบน้้า โดยใช้หลักการควบคุมความกว้าง
พัลส์  
 ส้าหรับในขั้นตอนและวิธีการด้าเนินการเช่ือมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตนั้น คณะผู้จัดท้าโครงการได้มีแนวคิดในการออกแบบ
โครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ใน
การออกแบบซอฟแวร์สิ่งที่จ้าเป็นต้องรู้ก็คือ ภาพรวมของระบบ
ทั้งหมด เนื่องจากในแต่ละระบบย่อยที่ประกอบขึ้นเป็นระบบใหญน่ัน้
จะประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ที่เป็นวงจรต่าง ๆ ดังนั้นในการออกแบบ

ซอร์ฟแวร์จึงจ้าเป็นต้องเข้าใจถึงภาพรวมของระบบก่อนท่ีจะไปสร้าง
ระบบจริง 

 
2.2 การออกแบบวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
โดยการมอดูเลชั่นความกว้างพัลส์ 
 

 
รูปที่ 2 วงจรควบคุมเครื่องสูบน้้า 

 
 

              ในวงจรจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่รับ
สัญญาณจากโนดเอ็มซียู โดยตรง และส่วนขับมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง เพื่อความปลอดภัยของวงจรทั้งระบบ จึงใช้ออปโต้ [3] 
มาช่วยในการแยกกราวด์ของทั้ง 2 ส่วนนี้ออก โดยการท้างานของ
ออปโต้เมื่อฝั่งอินพุตท้างาน ฝั่งเอาท์พุตจะท้างานเหมือนอินพุต ใน
ส่วนของหลอดแอลอีดีนี้ใช้เพื่อแสดงสถานการณ์ที่งานของสัญญาณ
พัลส์ที่ส่งมาโนดเอ็มซียู 
 2.2.1 หลักการในการเลือกใช้อุปกรณ์ 
 แรงดันตกคร่อมหลอดแอลอีดี VLED = 2 V , ILED = 20 
mA  จึงเลือกใช้ทรานซิสเตอร์ 2N2222A ในการท้างานเพราะรับ
กระแสสูงสุด IC = 800 mA 
            
                      Rc =

VCC−VLED

ILED
 

 

=
5V − 2V

20mA
= 150Ω 

 
                Ic  =  βIB 
 

ค่า β ได้มาจากดาตา้ชีทของ 2N2222A [4] คือ 75 เท่า ดังนั้น 
 

IB  =
20mA

75
= 0.266mA 

 

                              RB =
VB−VBE

IB
 

 

                    =
3.3V−0.7V

0.266mA
= 9.8kΩ ≈ 10kΩ 

 

 ในส่วนของมอสเฟสมีข้อจ้ากดัอยูค่ือ IG ≈ 0 A เพื่อท่ีจะไม่
ท้าให้ตัวของมอสเฟตร้อนและเกดิความเสยีหาย จึงใช้กฎของโอห์ม
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ในการค้านวณหาค่า RG ที่เหมาะสม จากแหล่งจ่ายในที่น้ีแรงดัน 
24V 10A  ถ้าให้ RG = 2kΩ ดังนั้น 
 
                       IG =

24V

2kΩ
= 0.012A ≈ 0A 

 
 จึงเลือกใช้  RG = 2kΩ 
 ในส่วนของ  RGS = 10kΩ นี้ท้าให้ตัวมอสเฟสท้างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
รูปที่ 3 การออกแบบวงจรก่อนลงแผ่น PCB 

 
2.3 การออกแบบทางด้านซอฟแวร์ 
 2.3.1 การออกแบบตั วควบคุมของมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรงโดยใช้การ Simulink 
 ค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในการหา
ค่าตัวควบคุมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ [5] 

- Ra = 0.081Ω 
- La = 0.194mH 

- ke = kt = 9.75 × 10−3  
Nm

A
 

- B = 5.89 × 10−3 Nm

rad
 

- J = 8.2 × 10−5 Kgm2 

จากสมการฟังก์ชันถ่ายโอนของมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง [6] 
 

ω(s)

Ea(s)
=

Kt

JRa + BRa + KtKb
=

Km

Tms + 1
 

 

จะได้ฟังก์ชันถ่ายโอนดังนี ้

 
รูปที่ 4 การใช้ Simulink ในการหาค่าตัวควบคุมที่เหมาะสม 

 

 จากนั้นท้าการปรับระบบการประมวลผลเพื่อให้ได้ผล
ตอบสนองที่ดีที่สุด และค่าของตัวควบคุมในแต่ละชนิด เพื่อน้าค่า
ของตัวควบคุมไปใช้งาน 

 

รูปที่ 5 ผลตอบสนองที่ระบบท้าการประมวลผลใหไ้ดผ้ลตอบสนอง 
 

 ในที่น้ีจะได้ KP = 0.0784 , KI = 0.0064 และ KD =

−0.0693 น้าค่าตัวควบคุมไปใส่ในโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุม
ระบบการท้างานเพื่อท้าการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ท้างาน และผลตอบสนองของการท้างาน ระหว่างระบบควบคุมพีไอ
กับระบบควบคุมพีไอดี 
 
 2.3.2 การท้างานทางด้านซอฟต์แวร์  
 เริ่มต้นการท้างาน โนดเอ็มซียูค้นหาและเช่ือมต่อกับ
อินเทอร์ เน็ต เมื่อเ ช่ือมต่อส้าเร็จจะแสดงสถานะผ่านหน้าจอ      
ซีเรียลมอนิเตอร์ (Serial Moniter) ต่อมาเช่ือมต่อคลาวด์เซิร์ฟเวอร์
ของ NETPIE เมื่อเช่ือมต่อส้าเร็จถัดไปเป็นการรอรับข้อมูลค้าสั่งจาก
หน้าเว็บเพจ โดยค้าสั่งจะเป็นการสั่งเปิด-ปิด การท้างานของระบบ 
เมื่อท้าการสั่งเปิด ถัดไปก็จะเป็นการเลือกค่าที่ก้าหนด ระบบจะน้า
ค่าที่ก้าหนดไปสั่งการปั๊มน้้า และระบบจะท้าการเปรียบเทียบค่าที่
ก้าหนดไว้กับอัตราการไหลที่ได้จากเซ็นเซอร์ ถ้าอัตราการไหลต่้ากว่า
ค่าที่ก้าหนด โนดเอ็มซียูจะท้าการปรับความกว้างสัญญาณพัลส์ให้
กว้างขึ้น และถ้าอัตราการไหลสูงกว่าค่าที่ก้าหนด โนดเอ็มซียูจะท้า
การปรับความกว้างสัญญาณพัลส์ให้แคบลงจนอัตราการไหลเท่ากับ
ค่าที่ก้าหนด โนดเอ็มซียูจะท้าการรักษาระดับความกว้างสัญญาณ
พัลส์ให้คงที่ โนดเอ็มซียูจะท้าการส่งค่าค่าที่ก้าหนด, อัตราการไหล 
และสัญญาณพัลส์ ไปยัง Feed เพื่อแสดงกราฟ ทุก ๆ 15 วินาที [7] 
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 รูปที่ 6 การออกแบบทางด้านซอฟแวร์ 
 
 

3. การทดลอง 
 การทดลองระบบควบคุมอัตราการไหลของน้้ าผ่าน
อินเตอร์เน็ตจะแบ่งการทดลองออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือ 1). การ
ทดลองหาผลตอบสนองของระบบควบคุมแบบพีไอ 2).การทดลองหา
ผลตอบสนองของระบบควบคุมแบบพีไอดี ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก ๆ 
คือ เซนเซอร์วัดอัตราการไหล (yf-s201) ที่ท้าหน้าที่แปลงค่าอัตรา
การไหลของน้้าเป็นค่าทางไฟฟ้า เพื่อส่งต่อไปยังแผงวงจรหน่วย
ประมวลผล คือ Node MCU ESP8266 โดย Node MCU ESP8266 
จะท้าหน้าท่ีค้นหาและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อท้าการเปิดระบบ
ทั้งหมด จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการจะแสดงผลอัตราการไหลบนหน้า
เว็บเพจที่พัฒนาด้วยโปรแกรม HTML5 และรับค่าจากหน้าเว็บเพจ
ผ่านทาง NETPIE ซึ่งเป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูลมาประมวลผลที่ 
Node MCU ESP8266 เพื่อท้าการเปรียบเทียบอัตราการไหล และ
ค้านวณหาค่าความผิดพลาดของอัตราการไหลพร้อมทั้งส่งค่าที่
ประมวลผลได้นั้นไปยังวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ ไฟฟ้า
กระแสตรง โดยการมอดูเลช่ันความกว้างพัลส์ เพื่อใช้ในการควบคุม
อัตราการไหลของน้้าให้มีอัตราการไหลที่เข้าสู่ค่าที่ก้าหนด และทุก ๆ 
15 วินาที ระบบจะท้าการส่งค่าไปยัง NETPIE เพื่อแสดงกราฟของ
การท้างานพร้อมทั้งยังใช้ในการดูการท้างานย้อนหลัง ผลการทดลอง
พบว่า ระบบควบคุมแบบพีไอมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดย
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้ในการทดลองมีขนาดแรงดันไฟฟ้า 24 
โวลท์ กระแส 10 แอมป์ ค่าอัตราขยายที่เหมาะสมของตัวควบคุม 
KP = 0.0784 แล ะ  KI = 0.0064 ที่ ไ ด้ จ า กกา ร จ้ า ลอ ง ใน
โปรแกรม MatLab ท้าให้ระบบเข้าสู่ค่าที่ก้าหนดได้รวดเร็วและเกิด
การแกว่งของการควบคุมน้อยท่ีสุด 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองระบบควบคุมพีไอ 
 

แบบ
การการ
ควบคุม 

Set 
point 

(ลิตรต่อ
นาที) 

ช่วงเวลา
ขึ้น 

 (วินาที) 

โอ
เวอร์
ชูต 
 (%) 

เวลาเข้า
สู่สมดุล 
 (วินาที) 

เสถียร 
ภาพ 
 (%) 

 
 
 

พีไอ 

1 3 0 3 100 
2 4 6.103 6 93.90 
3 4 0 4 100 
4 6 0 8 100 
5 6 0 6 100 
6 6 0 7 100 
7 6 0 6 100 
8 6 0 7 100 
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองระบบควบคุมพีไอด ี
 

แบบ
การการ
ควบคุม 

Set 
point 

(ลิตรต่อ
นาที) 

ช่วงเวลา
ขึ้น 

 (วินาที) 

โอ
เวอร์
ชูต 
 (%) 

เวลาเข้า
สู่สมดุล 
 (วินาที) 

เสถียร 
ภาพ 
 (%) 

 
 
 

พีไอด ี

1 3 12.1 4 87.85 
2 3 6.50 11 93.5 
3 5 0 5 100 
4 5 3.25 7 96.75 
5 6 0 6 100 
6 7 2.17 11 97.83 
7 7 0 7 100 
8 7 0 7 100 

 
4. สรุปผลการทดลอง 

ระบบควบคุมอัตราการไหลของน้้าผ่านอินเตอร์เน็ตที่
พัฒนาขึ้นสามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการทดลอง
เพื่อหาผลตอบสนองที่เหมาะสมในการควบคุมความเร็วมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง สามารถควบคุมอัตราการไหลให้อยู่ตามที่ก้าหนด
ได้ 

 
5. ข้อเสนอแนะ 
 1. เซนเซอร์ควรเลือกใช้ที่มีความแม่นย้าและเที่ยงตรงใน
การอ่านข้อมูลและมคีวามทนทานต่อการใช้งาน 
 2. ควรพัฒนาโปรแกรมที่สามารถรับ ส่ง และแสดงผล
ข้อมูลได้รวดเร็วกว่านี้ 
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Electric Generator from the Air-Core Inductor for Vertical Axis Wind Turbine 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและออกแบบการสร้างเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าพลังงานลม  ท่ีระดับความเร็วลมต่่า ท่าการทดลองโดย
การใช้ขดลวดทองแดง เบอร์ 27  จ่านวน 9 ชุด ในแต่ละขดพันขดลวดจ่านวน600,700 และ 800 รอบ และแม่เหล็กถาวร มีค่าความหนาแน่น
เส้นแรงแม่เหล็ก 1.3 เทสลา จ่านวน 12 ก้อน  วางขนานกันตามแนวรัศมีของโครงสร้างชุดเครื่องก่าเนิดไฟฟ้า ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 
เซนติเมตร ท่าการทดสอบเครื่องก่าเนิดที่ความเร็วรอบตั้งแต่ 10 ถึง 80 รอบต่อนาที โดยใช้วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์จากนั้น ท่าการวัดค่า
แรงดันไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรเรียงกระแส ขณะไม่มีภาระทางไฟฟ้า และมีภาระทางไฟฟ้า เป็นหลอด แอลอีดี E27 ขนาด 
10 วัตต์ ผลการทดลองพบว่า ที่ความเร็วรอบสูงสุด 80 รอบต่อนาที ขดลวดทองแดงท่ีพันจ่านวน 800 รอบ สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขณะไม่มี
ภาระทางไฟฟ้า และ แรงดันไฟฟ้า กับ กระแสไฟฟ้าขณะมีภาระทางไฟฟ้าเป็น หลอด แอลอีดี E27 ขนาด 10 วัตต์ ได้สูงสุดที่ 35.51 โวลต์  
9.91 โวลต์  และ 0.73 แอมแปร์  ตามล่าดับ 
ค ำส ำคัญ : กังหันลมแนวตั้ง, เครื่องก่าเนิดไฟฟ้า, ความเร็วลม 

 

Abstract 
 The purposes of this research were to design and produce a Electric Generator for Vertical Axis Wind Turbine at 
low wind speed. The experiment was performed by winding copper coil on stators number 27 get to the 600, 700 and 
800 rounds per coil and 9 coils per set, and permanent magnet has magnetic flux density at 1.3 T and 12 pieces per 
set. The placed parallel to the radius of the generator set structure with a diameter of 24 cm. The generator has been 
tested at speeds of 10 to 80 rpm using the speed control motor circuit, and Measure the voltage and the current value 
that flows through the rectifier circuit without load electrical and have an electrical load of LED 10W E27 . The results 
revealed that the maximum speed of 80 rpm, a 800 rounds per coil can supply the voltage while there is no electrical 
load and the voltage and current while the electrical load is a LED 10W E27, the highest was 35.51V, 9.91V and 0.73 A, 
respectively. 
Keywords : Vertical Axis Wind Turbine, Electric generator, Wind Speed 

 
1. บทน ำ 

พลังงานลม เป็นรูปแบบแหล่งพลังงานชนิดหนึ่ง ซึ่งในประเทศ
ไทย ได้น่าพลังงานลมมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่สมัยโบราณ ยกตัวอย่าง
เช่น การใช้กังหันลมฉุดระหัดวิดน้่าเข้านาเกลือ และ การใช้กังหันลม
ส่าหรับสูบน้่าจากบ่อบาดาล เป็นต้น ประโยชน์ส่วนใหญ่ที่ได้รับจาก
การใช้พลังงานลม อยู่ในด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ดังนั้นจะเห็นได้
ว่า กังหันลมเป็นอุปกรณ์ที่ส่าคัญในการเปลี่ยนรูปพลังงานลมให้เป็น
พลังงานในรูปแบบอื่น การน่ากังหันลม มาใส่ขดลวด และแม่เหล็ก 
เพื่อท่าให้เกิดสนามแม่เหล็ก ซึ่งท่าให้เกิดเป็นเครื่องก่าเนิดไฟฟ้า
พลังงานลม  ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้    

ในปัจจุบัน พลังงานทดแทนมีสัดส่วนการใช้ภายในประเทศ 
ประมาณ 13% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในประเทศ พลังงานลม
จัดเป็นพลังงานทดแทนรูปแบบหนึ่ง [1] ในการใช้พลังงานลมเพื่อ
การผลิตไฟฟ้าความเร็วลมจะต้องสม่่าเสมอ หรือก่าลังลมเฉลี่ยทั้งปี
ควรไม่น้อยกว่าระดับ 6.4 – 7.0 เมตรต่อวินาที หรือ 300-400 
กิโลวัตต์ต่อตารางเมตร ท่ีความสูง 50 เมตร จากการส่ารวจแหล่งท่ีมี
ความเร็วลมดังกล่าวอยู่ที่ภาคใต้บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เริ่ม
ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี และที่อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกังหันลมแบบแนวนอน 
[2] 
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จากการทีพ่ื้นทีป่ระเทศไทยส่วนใหญ่มีความเร็วลมอยู่ระดับต่่าถึง
ปานกลาง และมีลมกระโชกแรงบางครั้ง จึงไม่เหมาะสมที่จะติดตั้ง
กังหันลมแบบแนวนอน ดังนั้นจึงเลือกใช้กังหันลมแบบแนวตั้งมาใช้
ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีข้อดี คือ ให้ประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน
ได้สูงกว่า 70 % สามารถรับลมได้ทุกทิ้งทาง [2],[3] ในการผลิต
ไฟฟ้า ส่วนส่าคัญนอกเหนือ จากการออกแบบกังหันลมให้มีขนาดที่
เล็ก และมีประสิทธิภาพในการรับลมที่สูง  [4],[5] ต้องออกแบบ
เครื่องก่าเนิดไฟฟ้า ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
การศึกษา การออกแบบ และสร้างเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าที่ใช้กับกังหัน
ลมแบบแนวตั้ง ดังงานวิจัยของ  

จักรกฤษณ์ [6] ได้ศึกษา เครื่องก่าเนิดไฟฟ้าพลังงานลมชนิด     
โรเตอร์แบบข้ัวแม่เหล็กยื่น โดยใช้กังหันลมแบบทรงกระบอก พบว่า  
มีค่าแรงดันเฉลี่ย 15 โวลท์ ที่ความเร็วลมเฉลี่ย 1.91  เมตรต่อวินาที 
ค่าแรงดันเฉลี่ยที่ได้มีระดับต่่า ไม่พอชาร์ทแบตเตอรี่ จึงต้องต่อวงจร
ทวีแรงดันเพิ่ม ท่าให้ได้แรงดันเฉลี่ยเป็น 37.14 โวลท์ ท่ีความเร็วลม
เฉลี่ย 2.31 เมตรต่อวินาที  

ชัยนุสนธ ์ และคณะ[7] ไดศ้ึกษา การพัฒนาเครื่องก่าเนิดไฟฟ้า  
ซิงโครนัสความเร็วรอบต่่าชนิดแม่เหล็กแรงสูง ส่าหรับกังหันลม
ขนาดเล็ก พบว่า เครื่องก่าเนดิไฟฟ้าแบบซิงโครนัสชนิดแม่เหลก็
ถาวร สามารถผลติก่าลังไฟฟ้าไดสู้งสุด เท่ากับ 1,500 วัตต์ ที่
ความเร็วรอบ 500 รอบต่อนาที ความถี่ 50 เฮิรต์ ประสิทธิภาพอยูท่ี่
ร้อยละ 77.84 แต่วัสดุแม่เหล็กมรีาคาค่อนข้างสูง 

จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น พบว่า เครื่องก่าเนิดไฟฟ้าพลังงาน
ลม ที่สร้างขึ้นมุ่งเน้นให้สามารถผลิตไฟฟ้าทีม่ีค่าสูง  โดยต้องแลกกับ
การเพิ่มวงจรไฟฟ้า หรือมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากวัสดุที่ใช้ 
เพื่อให้สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าตามที่ต้องการ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและออกแบบการสร้างเครื่องก่าเนิดไฟฟ้า
พลังงานลม จากขดลวดแกนอากาศส่าหรับกังหันลมแนวตั้ง ที่
สามารถผลิตไฟฟ้าน่าไปใช้ประโยชน์ได้ ในระดับความเร็วลมต่่า และ
ลดต้นทุนในการใช้ช้ินส่วนโครงสร้างที่สิ้นเปลือง  โดยท่าการทดสอบ
ขดลวดแกนอากาศ ที่จ่านวนการพันขดลวด และ ความเร็วรอบ ที่
ต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบ ค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
ก่าลังไฟฟ้า ในขณะที่มีภาระทางไฟฟ้า และไม่มีภาระทางไฟฟ้า 

 
2. ขอบเขตของกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยท่าการศึกษาและ
ออกแบบการสร้างเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าพลังงานลมจากขดลวดแกน
อากาศ ส่าหรับกังหันลมแนวตั้ง ที่มีโครงสร้างประกอบไปด้วย     
ขดลวดทองแดง เบอร์ 27 จ่านวน 9 ชุด และใช้แม่เหล็กถาวร ขนาด 
25.4x50.8x10 มิลลิเมตร จ่านวน 12 ก้อน  ที่ค่าความหนาแน่นเส้น
แรงแม่เหล็ก 1.3 เทสลา โดยท่าการทดสอบสร้างเครื่องก่าเนิดไฟฟ้า
พลังงานลม ที่ขดลวดแกนอากาศ จ่านวนการพันขดลวด 600 รอบ
ต่อขด  ตามที่ท่าการค่านวณออกแบบไว้ ในส่วนของขดลวดที่ พัน 
700 และ 800 รอบต่อขด เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้ว่ามีการเพิ่ม หรือ ลดลง ก่าหนดความเร็วรอบตั้งแต่ 10 ถึง 

80 รอบต่อนาที เพื่อเปรียบเทียบ ค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
ก่าลังไฟฟ้า ในขณะที่มีภาระทางไฟฟ้า และไม่มีภาระทางไฟฟ้า 

 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้ท่าการศึกษาและออกแบบการสร้างเครื่อง
ก่าเนิดไฟฟ้าพลังงานลมจากขดลวดแกนอากาศ ส่าหรับกังหันลม
แนวตั้ง โดยได้ท่าการศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ และการ
ทดลอง เพื่อหาค่าพลังงานการผลิตกระแสไฟฟ้า ของเครื่องก่าเนิด
ไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งมีละเอียดดังนี้ 

3.1 กำรออกแบบเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 
เครื่องก่าเนิดไฟฟ้าพลังงานลม ที่ใช้สนามแม่เหล็กจากแม่เหล็ก

ถาวร จัดอยู่ในประเภทของเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส เป็น
เครื่องก่าเนิดไฟฟ้าที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของชุดขดลวด ที่
สเตเตอร์ กับอัตราการหมุนทางกลของชุดแม่เหล็กถาวร ที่โรเตอร์ 
โดยมีหลักการเกิดกระแสไฟฟ้า คือ เมื่อเกิดการหมุนที่แกนหมุน ชุด
โรเตอร์ สนามแม่เหล็กจะเคลื่อนท่ีผ่านขดลวดทองแดงแกนอากาศที่
อยู่กับที่ ในแนวระนาบเดียวกับแกนหมุน ท่าให้เกิดกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าขึ้นซึ่งคณะผู้วิจัยได้น่าหลักการดังกล่าวข้างต้นมา
ค่านวณ และออกแบบ เครื่องก่าเนิดไฟฟ้า ซึ่งค่าความถี่ทางไฟฟ้า
ของชุดขดลวด ทีส่เตอเตอร์ สามารถหาได้จาก สมการที่ (1) 

 
     
            (1) 
 

โดยที่  f  คือ ความถี่ของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (Hz) 
N คือ ความเร็วรอบในการหมุน (rpm) 
P  คือ จ่านวนขั้วแม่เหล็ก  
 

จากสมการที่  (1) จะเห็นได้ว่า ค่าความถี่ของแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับขึ้นอยู่กับค่าความเร็วรอบในการหมุนของชุดแม่เหล็ก
ถาวร ทีโ่รเตอร์ และจ่านวนขั้วแม่เหล็ก ส่วนของค่าแรงดันไฟฟ้าของ
ขดลวด ที่สเตอเตอร์ สามารถหาค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของยอดคลื่น
ในขดลวด ทีส่เตอเตอร์ ดังสมการที่ (2) 

     
          (2) 
 

โดยที่  pE  คือ ค่าแรงดันสูงสุดของยอดคลื่น (V) 
n    คือ จ่านวนรอบของขดลวดคูณกับจ่านวนขดลวดใน

แต่ละเฟส (รอบ) 
    คือ จ่านวนเส้นแรงแม่เหล็ก (Wb) 
  เมื่อ     
 A    คือ พื้นที่หน้าตัดของขดลวด ((m2) 

B    คือ ความเข้มของสนามแม่เหล็ก (Wb/(m2) 
 

จากสมการที่ (2) จะเห็นได้ว่า เครื่องก่าเนิดไฟฟ้าจากพลังงาน
ลม ที่มีจ่านวนรอบของขดลวด ที่สเตเตอร์มาก หรือมีความเข้มของ
สนามแม่เหล็กสูง หรือความเร็วรอบในการหมุนสูง หรือมีจ่านวน
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ขั้วแม่เหล็กที่มาก มีผลท่าให้ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงเพิ่มมากขึ้น และการ
วางขดลวด ทีส่เตเตอร์ ต้องให้อยู่ในทิศทางตามแนวรัศมีที่เหมาะสม 
เพื่อลดการสูญเสียความเข้มของสนามแม่เหล็ก 

ดังนั้นจากสมการที่ (1) และ (2) สามารถค่านวณหาจ่านวนรอบ
การพันขดลวด โดยก่าหนดให้ ขดลวดทองแดง เบอร์ 27 จ่านวน 9 
ขด แม่เหล็กถาวร ขนาด 25.4x50.8x10 มิลลิเมตร มีค่าความ
หนาแน่นเส้นแรงแม่ เหล็ก 1.3 เทสลา จ่านวน 12 ก้อน และ 
ก่าหนดให้แรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ 30 โวลท์ ที่ความเร็วลม 1 เมตร
ต่อวินาที  จะได้จ่ านวนรอบการพันขดลวด 600 รอบ ต่อขด          
น่าขดลวด และแม่เหล็กถาวร มาใส่ในโครงสร้างของเครื่องก่าเนิด
ไฟฟ้าพลังงานลม ดังรูปที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 โครงสร้ำงของเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำพลังงำนลม 
 

จากรูปท่ี 1 เป็นโครงสร้างของเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่ง
มีส่วนท่ีอยู่กับที่ หรือ ชุดสเตเตอร์ น่าขดลวดทองแดง จ่านวน 9 ขด 
มาวางในสล็อตด้านนอกของชุดโครงสร้าง และ ส่วนแกนหมุน หรือ
ชุดโรเตอร์ น่าแท่งแม่เหล็กถาวร  จ่านวน 12 ก้อน วางในสล๊อตด้าน
ในสลับขั้วเหนือ และขั้วใต้ ตามแนวรัศมีวงกลม  

3.2 กำรหำค่ำพลังงำนกำรผลิตไฟฟ้ำ 
ค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าพลังงาน

ลม ส่วนใหญ่จะเป็น เครื่องก่าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ แบบชนิด 3 
เฟส ต่อวงจรแบบสตาร์ การแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ให้เป็น
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง จะใช้วงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบบริดจ์ ใช้
ไดโอดเรียงกระแสควบคุมการท่ างาน 6 ตั ว  ดั งรูปที่  2 ค่ า
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้ในการประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่ 
สามารถหาได้จากสมการที่ (3)  

 

1.654( 1.4)dc pE E                    (3) 
 
โดยที่ 

dcE คือ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงท่ีผ่าน วงจรเรียงกระแส   
3 เฟสแบบบริดจ์ (V) 

pE คือ ค่าแรงดันสูงสุดของยอดคลื่น (V) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

รูปที่ 2 วงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบบริดจ์ 
 
จากรูปที่ 2  เป็นวงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบบริดจ์  ที่ใช้ใน

งานวิจัยครั้งนี้ โดยภายในจะมีขดลวดวางเรียงกันท่ามุม 120 องศา
ทางไฟฟ้ า  ในการต่ อวงจรไฟฟ้ าน่ าปลายด้ านหนึ่ งของขด
ลวดทองแดงทั้ง 3 ขดลวด ต่อวงจรไฟฟ้ารวมกัน ส่วนปลายของ
ขดลวด 3 ขด อีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับวงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบ
บริดจ์ โดยขดลวดในแต่ละเฟสจะมีไดโอดเรียงกระแส 2 ตัว จาก
วงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบบริดจ์ จะมีสายไฟออก 2 เส้น ที่มี
ขั้วบวก และ ขั้วลบ เพ่ือต่อเข้ากับภาระทางไฟฟ้า 

 
3.4 กำรทดลองเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำพลังงำนลม 
ในส่วนของการทดลองหาปริมาณการผลิตไฟฟ้าของเครื่องก่าเนิด

ไฟฟ้าพลังงานลม จากขดลวดแกนอากาศ คณะผู้วิจัยได้ท่าการ
ทดลอง ด้วยกันอยู ่2 รูปแบบ คือ 

3.4.1 การทดลองเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าที่ขณะไม่มีภาระทางไฟฟ้า 
ท่าการทดลองโดยน่า ชุดเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าพลังงานลม ต่อเข้ากับ
ชุดทดลองที่ควบคุมความเร็วรอบการหมุนด้วยมอเตอร์ ดังรูปที่ 3   
และ มีวงจรควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ในการหมุน โดยใช้บอร์ด 
Arduino Mega 2560 เป็นตัวควบคุม วงจร Driver Motor การ
ก่าหนดความเร็วรอบท่างานผ่านปุ่ม Keypad   ดังรูปที่ 4 จากนั้นท่า
การทดลองที่ขดลวดทองแดงจ่านวนการพันที่ 600, 700  และ 800 
รอบ ก่าหนดค่าความเร็วรอบที่ชุดมอเตอร์ต้องหมุน 10 ถึง 80 รอบ
ต่อนาที     วัดค่าแรงดันไฟฟ้าในแต่ละเฟส ค่าแรงดันไฟฟ้า เมื่อผ่าน
วงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบบริดจ์ 

3.4.2 การทดลองเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าที่ขณะมีภาระทางไฟฟ้า ซึ่ง
มีภาระทางไฟฟ้า เป็นหลอดไฟแอลอีดี E27 ขนาด 10 วัตต์ ท่าการ
ทดลองที่ขดลวดทองแดงจ่านวนการพันที่ 600, 700  และ 800   
รอบต่อขด ก่าหนดค่าความเร็วรอบที่ชุดมอเตอร์ต้องหมุน 10 ถึง 80         
รอบต่อนาที วัดค่าแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน ภาระ
ทางไฟฟ้า 
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รูปที ่3  ชุดทดลองที่ควบคุมควำมเร็วรอบกำรหมุนด้วยมอเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ชุดวงจรควบคุมควำมเร็วรอบมอเตอร์ 
 

4. ผลกำรวิจัย 
จากการทดลองเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าพลังงานลมขดลวดแกนอากาศ 

ได้ผลการทดลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
4.1 ผลกำรทดลองกำรผลิตไฟฟ้ำท่ี กำรพันขดลวด 600 รอบ 
ท่าการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก่าลังไฟฟ้า ของ

เครื่องก่าเนิดไฟฟ้าพลังงานลมที่จ่านวนการพันขดลวดทองแดง 600 
รอบต่อขด ขณะไม่มีภาระทางไฟฟ้า และมีภาระทางไฟฟ้าเป็น
ห ลอด ไฟ แอลอี ดี  E27 ขน าด  10 วั ต ต์   ได้ ผ ลการทดลอ ง             
ดังตารางที่ 1 รูปที ่6 และรูปที่ 7  
 
ตำรำงที่ 1 ผลการทดลองการผลิตไฟฟ้าที่ขดลวด 600 รอบต่อขด 

ควำมเร็ว
ลม 

ขณะไม่มี
ภำระทำง

ไฟฟ้ำ 
ขณะมภีำระทำงไฟฟ้ำ 

แรงดันไฟฟ้ำ 
(Vdc) 

แรงดันไฟฟ้ำ 
(Vdc) 

กระแสไฟฟ้ำ 
(A) 

ก ำลังไฟฟ้ำ 
(W) 

10 3.165 1.585 0.000 0.000 
20 6.011 4.605 0.000 0.000 
30 10.263 8.052 0.001 0.001 
40 14.575 8.627 0.031 0.267 
50 19.211 9.009 0.069 0.621 
60 24.829 9.319 0.112 1.043 
70 28.465 9.541 0.138 1.316 
80 33.215 9.841 0.190 1.869 

จากตารางที่ 1 พบว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่จากการพันขดลวด
จ่านวน 600  รอบ มีผลท่าให้ได้แรงดันไฟฟ้าตามที่ได้ท่าการค่านวณ
ไว้ เพียงพอที่จะน่ามาชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่ได้ แต่ยังไม่สามารถท่า
ให้ LED สว่างได้มากนัก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่6 แผนภูมิค่ำแรงดันไฟฟ้ำกระแสสลับของแต่ละเฟส 

 
จากรูปที่ 6 เป็นการแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า ในแต่ละเฟส ของ

จ่ านวนการพั นขดลวดทองแดง 600 รอบต่ อขด  พบว่าค่ า
แรงดันไฟฟ้าในแต่ละเฟส เมื่อเทียบกับนิวทรัล มีค่าใกล้เคียงกัน จึง
สามารถท่าให้การผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมีค่าสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 7 คลื่นสัญญำณที่ผ่ำนวงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบบริดจ์ 
 

จากรูปที่ 7 เป็นรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า ที่มีความเร็วรอบ 80   
รอบต่อนาที ที่จ่านวนการพันขดลวด 600 รอบ โดยท่าการวัดผ่าน
วงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบบริดจ์ โดยตั้งค่า VOLTS/DIV = 10 
Volt และ TIME/DIV = 10 ms อ่านค่าความถี่ได้ เท่ากับ 22.93  
เฮิรตซ์ แรงดันไฟฟ้าที่ได้เท่ากับ 8.40 โวลต์ 

 
4.2 ผลกำรทดลองกำรผลิตไฟฟ้ำที่ กำรพันขดลวด 700 รอบ 
และ 800 รอบ 
ท่าการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า ของเครื่องก่าเนิด

ไฟฟ้าพลังงานลมที่จ่านวนการพันขดลวดทองแดง 700 และ 800 
รอบต่อขด ขณะไม่มีภาระทางไฟฟ้า และมีภาระทางไฟฟ้าเป็น
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หลอดไฟแอลอีดี E27 ขนาด 10 วัตต์  ทีค่วามเร็วรอบ ตั้งแต่ 10 ถึง 
80 รอบต่อนาที  

เมื่อท่าการเปรียบเทียบการวัดปริมาณทางไฟฟ้าของเครื่อง
ก่าเนิดไฟฟ้าพลังงานลม ที่ขณะไม่มีภาระทางไฟฟ้า เปรียบเทียบ
ระหว่าง การพันขดลวด 600, 700 และ 800 รอบต่อขด  ที่ความเร็ว
รอบ 10 ถึง 80 รอบต่อนาที พบว่า ค่าแรงดันไฟฟ้ามีค่าแปรผันตรง 
กับค่าความเร็วรอบ ส่วนค่าแรงดันไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้นตามจ่านวนการ
พันขดลวดที่เพิ่มมากขึ้น  ดังรูปที่ 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 เปรียบเทียบค่ำแรงดันไฟฟ้ำกับควำมเร็วรอบ  
ที่กำรพันขดลวด 600, 700 และ 800 รอบต่อขด 

 
ส่วนการวัดค่ากระแสไฟฟ้าไหลผา่น ภาระทางไฟฟ้าเป็นหลอดไฟ

แอลอีดี E27 ขนาด 10 วัตต์  ที่ความเร็วรอบ ตั้งแต่ 10 ถึง 80 รอบ
ต่อนาที  พบว่าที่จ่านวนการพันขดลวด 800 รอบต่อขด มีค่า
กระแสไฟฟ้ าสู งสุดรองลงมาเป็น 700 และ 600 รอบต่อขด         
ดังรูปที่ 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 เปรียบเทียบค่ำกระแสไฟฟ้ำกับควำมเร็วรอบ 
ที่กำรพันขดลวด 600, 700 และ 800 รอบต่อขด 

 
 
 

5. อภิปรำยผลกำรทดลอง 
ผลการศึกษา การทดลองเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าพลังงานลม จาก

ขดลวดแกนอากาศ ที่ความเร็วรอบแตกต่างกัน พบว่า จากการ
ทดลองการผลิตไฟฟ้า ท่ีจ่านวนขดลวดที่แตกต่างกัน จ่านวนการพัน
ขดลวด 800 รอบต่อขด จะได้ค่าปริมาณการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 
เนื่องจากการตัดผ่านของสนามแม่เหล็กถาวรเต็มขดลวด จึงท่าให้มี
กระแสไหลผ่านขดลวดเพิ่มมากขึ้น ส่วนจ่านวนการพันขดลวด 700      
รอบต่อขด จะมีค่าปริมาณการผลิตไฟฟ้ารองลงมา และจ่านวนการ
พันขดลวด 600 รอบต่อขด จะมีค่าปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่่าที่สุด 
แต่ในส่วนของจ่านวนการพันขดลวดทองแดง 800 รอบต่อขด ถ้าจะ
น่ามาสร้างเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าพลังงานลม จะต้องสิ้นเปลืองจ่านวน
เส้นทองแดงในการใช้พันส่งผลท่าให้มีน้่าหนักมาก จึงมีผลต่อการ
น่าไปใช้ประโยชน์ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า และจากการน่า
หลอดไฟแอลอีดี มาต่อพบว่า เมื่อหลอดไฟแอลอีดี เริ่มติด จะท่าให้
เครื่องก่าเนิดไฟฟ้าพลังงานลม เริ่มหมุนช้าลงเล็กน้อย 

  
6. สรุปผลกำรวิจัย 

ผลการทดลองเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าพลังงานลม ท่ีจ่านวนการพันขด
ลวดทองแดง 600 รอบต่อขด พบว่า เมื่อแม่เหล็กถาวรหมุนตัดผ่าน
ขดลวดทองแดง ที่ความเร็วรอบ 80 รอบต่อนาที ค่าแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับเฟสที่ 1 เทียบกับนิวทรัล มีค่าเท่ากับ 14.17 โวลต์ เฟสที่ 
2 เทียบกับนิวทรัล มีค่าเท่ากับ 14.22 โวลต์ และเฟสที่ 3 เทียบกับ
นิวทรัล มีค่าเท่ากับ 14.37 โวลต์ ที่ความเร็วรอบ 80 รอบต่อนาที มี
ค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเท่ากับ 24.406 โวลต์ เมื่อผ่านวงจรเรียง
กระแส 3 เฟส แบบบริดจ์ มีค่าเท่ากับ 33.6 โวลต์ และเมื่อน่า
หลอดไฟแอลอีดี ขนาด 10 วัตต์ มาต่ออนุกรมกับแหล่งจ่าย พบว่าค่า
แรงดันไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 8.80 โวลต์ ค่ากระแสไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 0.190 
แอมแปร์ และมีค่าก่าลังไฟฟ้าเท่ากับ 1.869 วัตต์  ท่าให้หลอดไฟ
แอลอีดี ขนาด 10 วัตต์ ติดแต่สว่างไม่มาก แต่เมื่อจ่านวนการพัน
ขดลวดเป็น 800 รอบต่อขด  มีผลท่าให้หลอดไฟแอลอีดี ติดสว่าง   
 
7. ข้อเสนอแนะ 

เครื่องก่าเนิดไฟฟ้าลักษณะนี้ เป็นการขับเคลื่อน โดยตรงที่
ความเร็วรอบต่่า ข้อดี คือ มีขนาดกะทัดรัด น่าหนักเบา มีความยาว
ตามแนวแกนหมุนสั้น การระบายอากาศ และความร้อนของ       
ชุดสเตเตอร์ท่าได้ดี และช่องว่างของอากาศกว้าง ท่าให้แรงบิดต้าน
การหมุนลดลง ลดการสูญเสียที่ความถี่สูง มีสัญญาณรบกวนต่่า    
ในงานวิจัยต่อไปควรเพิ่มจ่านวนแผ่นชุดสเตอเตอร์ และแผ่นชุดโร
เตอร์มาวางซ้อนกันหลายช้ัน จะท่าให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
เพิ่มสูงขึ้น การใช้ขดลวดที่มีจ่านวนรอบการพันเพิ่มมากขึ้น มีผลท่า
ให้การผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้สูงขึ้นตาม แต่จะมีผลกระทบตามมาคือ 
สิ้นเปลืองต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสร้าง และท่าให้ตัวเครื่องก่าเนิด
ไฟฟ้ามีน้่าหนักมากขึ้น คณะผู้วิจัย จึงมีความคิดว่า ควรสร้างเครื่อง
ก่าเนิดไฟฟ้าพลังงานลม ที่มีการหมุนกลับทิศทางกัน ระหว่าง       
ชุดสเตเตอร์ และชุดโรเตอร์  เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น 
และชุดต้นก่าลัง ในส่วนของชุดทดลองเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าพลังงานลม
ควรใช้สเตปปิ้งมอเตอร์ และชุดควบคุมการหมุน  PLC  น่ามาใช้งาน
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แทน จะท่าให้ได้รอบการหมุน และความแม่นย่าที่ถูกต้อง ตลอดจน
รักษาแรงบิดได้ดีกว่าท่าให้ผลการทดลองมีความแม่นย่ามากขึ้น    
ในการน่าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป ควรออกแบบชุดเครื่อง
ก่าเนิดไฟฟ้า ให้มีน้่าหนักที่เบา มีลักษณะโครงสร้างที่เหมาะสมกับ
กังหันลมแบบแนวตั้ง ที่ความเร็วลมต่่า และเพิ่มวงจรทวีแรงดัน 
เพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้น 
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Abstract 

In this paper, the sensing for vibration measurement and machinery was created for investigating and monitor material 
property that can describe its behavior under repetitive impact is important data for the design and failure analysis of 
any engineering part. The designing of a system using LabVIEW for the measurement and analysis of vibration was done. 
Furthermore, using FFT (Fast Fourier Transform) analysis program, surface morphology and depth of the crater were 
captured by the measurement compare optical microscope and 2D- stylus profilometer. This module can be deployed 
for different rotating machines for vibration monitoring purposes. Arduino board is utilized for collecting data from the 
sensor as a data acquisition module, which consists of an ATmega328P microcontroller having 16 MHz clock speed, 
hence enabling us to capture high-frequency signals from accelerometer. The Electrical Potential Difference (EPD) 
technique utilizes the fact that the electrical resistance of a compact tension (CT) specimen changes with crack growth. 
The vibration monitoring system base on the Accelerometer sensor with the Arduino-derived microcontroller board has 
been obtained and provides a clear explanation of the crack growth behavior, which agreed well with experiment data. 
 
 Keywords: Vibration monitoring, Accelerometer, Arduino, LabVIEW, FFT, GUI, EPD, CT. 
 
1. Introduction 
 In the non-linear model, it is generally recognized that 
vibration theory is correlated with modal parameters of 
the system, which is natural frequency, damping, and 
forms of vibrations [1 ]. The machine contains repetitive 
contact motion, an abnormal situation which is a result 
of damage in local contact surface topology affect the 
operational performance even promote wear and crack. 
In some applications, we need to vibrate a machine or 
structure to find its resonance characteristics. The 
electrodynamics vibrators, electro-hydraulic vibrators, 
and signal generators (oscillators) are used. Here we want 
to develop a cost-effective system for measurement of 
crack signal. This vibration analyzer is converted into the 
software using LabVIEW so we can make a diagnosis 
without going too near the machine. This monitoring 
system is based on a vibration sensor or an acceleration 
sensor. In vibration analysis, system stability is expressed 

in the form of Fast Fourier Transform (FFT). In this 
system, the accelerometer is interfaced with the Arduino 
board [2, 3]. 

2. Literature References 

      This program interface between Arduino board and 
LabVIEW Development of Smart Sensing Unit for 
Vibration Measurement by Embedding Accelerometer 
with the Arduino Microcontroller [1] And using an analysis 
method with FFT (Fast Fourier Transform)). The system of 
vibration signals measurement based on virtual 
instrument technology [2] used sensor of analysis 
vibration is an accelerometer — the Study of Vibrations 
of an Elastic System Using the LabVIEW Graphic 
Programming Medium [3]. Moreover, the technique 
utilizes the fact that the electrical resistance of a CT 
specimen change with crack growth. [4]. 
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3. Hardware and Experiment 
 The monitoring system contains sensors, hardware, 
and software parts. The acceleration sensor or vibration 
sensor is used for the analysis of fault and interface GUI 
from LabVIEW shown Fig 1 . The Arduino Uno ("Uno" 
means one in Italian) is a microcontroller board based on 
the ATmega328, as shown in figure 4. It has 14 digital 
input/output pins (of which six can be used as PWM 
outputs), six analog inputs, a 16 MHz ceramic resonator, a 
USB connection, a power jack, an ICSP (In-circuit serial 
programming) header, and a reset button. It contains 
everything needed to support the microcontroller; 
connect it to a computer with a USB cable or power it 
with AC- to-DC adapter or battery to get started shown 
Fig 2. Acceleration response of material established in 
the single impact test to investigate the signal difference 
between both surface contact conditions. 
 

 
Figure 2 Arduino Uno Board. 

 
 

 
Figure 3 Accelerometer sensor. 

 

 

 

The shape of the specimen was circular disc, 21 mm in 
diameter and 2 mm in thickness. Response signals 
were converted to spectrum using a fast Fourier 
transform (FFT) algorithm. The response of the 
material and specimen was different in the shape of 
the spectrum. Getting serial data from Arduino, then it 
is up to us to utilize it in an optimum way for analysis. 
Because LabVIEW can construct waveform based on 
serial data available; it can process this signal 
rigorously; LabVIEW contains a signal processing 
palette that consists of FFT (Fast Fourier Transform) 
and spectral analysis tools. Communication between 
Arduino & LabVIEW LIFA stands for LabVIEW Interface 
for Arduino. The extension of LabVIEW that allows 
controlling an Arduino compatible card from LabVIEW 
[11].  
 

 

 
Figure 4 Schematic of a system for verification of 

response signal behavior. 

Figure 1 block diagram of the monitoring system.   
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Continuous Impact Test The indenter ball is 6 millimeters 
in diameter, the same as the single impact test. Testing 
frequency is equal to 5 Hz, and impact cycles are 10,000 
cycles. To study of behavior undergone the various 
deformation level, the testing loads were designed into 
two conditions, 15N and 2 N, according to the different 
levels of stress filed in the specimen. For constant load, 
the samples with different hardness were prepared. 
Specimens were heat-treated in a different condition to 
achieve low and high hardness. Testing conditions 
illustrated in Table 1. 

 Table 1 Experiment conditions in this study. 

 

 4. Results and discussion  
     As a result, Surface damages were found in the 
testing conditions 1  and 2 ,  while no damage was 
observed for condition 3  as expected. The maximum 
depth of conditions 1  and 2  is 0 .3  and 0 . 4  micro-
millimeter, respectively. Surface morphology of 
conditions 1 and 2 illustrate the damaged area as shown 
in Fig. 7 while the condition 3  showed no significant 
change at the contact surface. This research indicates the 
effect of the surface damage on the signal behavior. 
Increasing in response spectrum can be used as a 
guideline to predict the abnormal contact condition at 
the surface of the specimen which was reported in the 

researched article of M. Abecassisa et al. [12] and A. 
Hosoi et al. [13]. The primary objective of this was to 
study the feasibility of LabVIEW using an accelerometer 
to monitor the vibration crack of a machine or material. 
To test the LabVIEW programming, a mechanical vibration 
testing system is arranged on the machine, as shown in 
Fig 4. In the experimentation with accelerometers is used 
as a vibration transducer. This sent signal with Neural 
Networks processing [6-8,10] will be the high accuracy 
and the next future processing of vibration.      
     To measure crack growth rates with the observation 
has to be implemented. Electrical Potential Difference 
(EPD) [5], as shown in fig.6, is a standard method used to 
investigate. The example of measure cracks growth rates, 
and this paper verifies between FFT and EPD to monitor 
crack growth. The mastering is a technique that has been 
used with satisfying results for several decades. The 
technique utilizes the fact that the electrical resistance 
of a CT specimen change with crack growth. By applying 
a constant current over the specimen and measuring the 
resulting voltage over the crack, the crack length can be 
related to the voltage and the difference in crack length 
with the difference in voltage shown in Table 2. The 
results of EPD testing were shows the behavior of crack 
grows rate rated with the load on specimens. When the 
load was increasing, the size crack growth had rated 
applied load. The results have agreed well with the 
report of A. Rychilk et al. [6] and A.K.Desai et al. [7]     
 
Table 2 Experiment Electrical Potential Difference   

(EPD). 

 

     
Figure 6 electrical Potential Difference (EPD) methods. 

 

No. 

Condition Treating 
the 

condition 
of the 

specimen 

Hardness 
[HV1] 

 
Load 
[N] 

Impact 
Cycles 

Speed 
[Hz] 

1 15 10,000 5 
Full 

annealed 250 

2 15 10,000 5 

Austenitized 
1050oC + 
Cryogenic 
treatment  
(-100oC) 
(2Hrs. 

soaking 
time) 

820 

3 2 10,000 5 

Austenitized 
1050oC + 
Cryogenic 
treatment  
(-100oC) 
(2Hrs. 

soaking 
time) 

820 

Condition 
Resistance 

(Ω) 

Constant 
Current 
(mA) 

Depth 
Volt Result 

(mV) 

1 0.09 500 0.3 0.028 
2 0.09 500 0.4 0.030 
3 0.09 500 0.15 0.013 
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5. Conclusions  
     LabVIEW based vibration monitoring system. 
Interfacing of the Accelerometer sensor with the Arduino-
derived microcontroller board has been explained. The 
method will be applied in all kinds of measurements. 
Especially in seismographic observation, the users can 
acquire and analyze the seismograph vibration signals 
accurately. Software for data processing, FFT calculation  
 

 
of the vibration acceleration signal from the time domain 
into the frequency domain, and graph visualization of the 
data has been developed. Moreover, verifies the material 
crack of correct with constant current over the specimen 
and measuring the resulting and measuring the resulting 
voltage over the crack, the crack length can be related to 
the voltage. 
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บทคัดย่อ 

 ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่มีความผันผวนสูงต่อการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าท าให้ต้องมี
การปรับปรุงแนวทางการวางแผนและด าเนินการระบบเพิ่มเติมจากเดิม เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน บทความนี้ได้
ศึกษาแนวทางการด าเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบกลับในระบบไฟฟ้าก าลังเมื่อพิจารณาก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้
กรอบการจัดตารางเดินเครื่องโรงไฟฟ้าร่วมกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน่วยสุดท้ายของระบบ แล้วทดสอบวิธีการที่น าเสนอด้วยระบบทดสอบที่
ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 10 โรง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม และโรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบน้ ากลับ ผล
จากการจ าลองจะแสดงให้เห็นว่าพลังงานทดแทนที่มีความผันผวนสูงและการด าเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบกลับส่งผลต่อการจัดตาราง
เดินเครื่องโรงไฟฟ้า 
ค้าส้าคัญ : โรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบน้ ากลับ, ระบบกักเก็บพลังงาน, ปัญหาการจัดตารางการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า, พลังงานหมุนเวียน, การ
ด าเนินการระบบไฟฟ้า 

Abstract 
 The impact of penetration from a high fluctuated generation from renewable energy, requiring are additional 
methodologies to import in planning and operating of a power system for a sustainable development in an energy sector. 
This paper studied strategies of operating a pump hydro storage plant in a power system with consideration generation 
from renewable energy. The overall framework used a unit commitment with a system marginal cost are a signal of 
operation a pump hydro storage plant. The proposed framework is tested with a system, which consisting of 10 thermal 
power plant, photovoltaic plant and wind turbine respectively, and a pump hydro storage. The results show that the 
fluctuated of power generation from renewable energy impact to a unit commitment plan. 
Keywords : Pumped hydro storage; Storage system; Unit commitment; Renewable energy; Operation power system 
 

1. บทน้า 
 ระบบผลิตไฟฟ้าในแบบดั้งเดิมนั้นประกอบด้วยสัดส่วนของก าลัง
การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ค่อนข้างสูงท าให้
สามารถควบคุมก าลังการผลิตไฟฟ้าจากศูนย์กลางให้สมดุลกับโหลด
ตามแนวทางที่เสนอใน [1, 2] แต่ระบบไฟฟ้าสมัยใหม่มีระบบผลิต
ก าลังไฟฟ้าแบบกระจายตัว (Distributed Generation; DG) เพิ่ม
เข้ามาในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยก าลังการผลิตไฟฟ้าจาก DG 
โดยทั่วไปมีขนาดเล็กจึงไม่มีการมอนิเตอร์ผ่านการควบคุมแบบรวม
ศูนย์ [3] นอกจากน้ี DG ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่มี
ความผันผวนของก าลังการผลิตไฟฟ้าสูง ท าให้ต้องมีการวางแผนและ
ด าเนินการระบบเพิ่มเติมจากแนวทางเดิม เพื่อให้สามารถรองรับการ
เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าประเภทน้ีได้อย่างยั่งยืน 
 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Energy; RE) ในระบบไฟฟ้าหลายประเทศในปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นกว่า
ในอดีตมาก ในปี 2015 มีโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงาน

แสงอาทิตย์ติดตั้งทั่วโลกอยู่ที่ 404 GW และ 221 GW ตามล าดับ 
แต่ในปี 2018 เพิ่มขึ้นเป็น 540 GW และ 480 GW คิดเป็น 33.66% 
และ 117.19% ตามล าดับ [4] ก าลังไฟฟ้าที่ผลิตจาก RE เหล่านี้มี
ความผันผวนสูง จึงต้องมีพัฒนาระบบการพยากรณ์ก าลังการผลิต
ไฟฟ้าจาก RE ให้มีความผิดพลาดต่ าที่สุด เช่น ใช้วิธี  Game-
Theoretical [5] วิเคราะห์ข้อมูลจาก big data [6] เพื่อช่วยในการ
จัดตารางเดินเครื่องโรงไฟฟ้า (Unit Commitment; UC) ตามค่า
พยากรณ์โหลดเพื่อใช้ในงานการวางแผนด าเนินการผลิตไฟฟ้า
ล่วงหน้า 1-7 วัน วิธีแก้ปัญหา UC แบบดั้งเดิมสามารถใช้วิธีการ 
Optimization ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  Dynamic Programming [7 , 8 ] , 
Branch and Bound [9 ] , Particle swarm [1 0 ] , Lagrangian 
Relaxation [11], Genetic algorithm [12, 13, 14] และ Priority 
List [15, 16] แต่ในระบบไฟฟ้าที่มีก าลังการผลิตไฟฟ้าจาก RE ใน
สัดส่วนที่สูงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาใหม่ โดย
ค านึงถึงความไม่แน่นอนของก าลังการผลิตไฟฟ้าจาก RE ที่ผันผวน 
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และวิธีการหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ คือ ใช้ระบบกักเก็บพลังงาน เช่น [17] 
ใช้ระบบกักเก็บพลังงานโดยการอัดอากาศ (compressed air 
energy storage system) ในระบบไฟฟ้าไมโครกริดที่มีโรงไฟฟ้า
พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ผลการจ าลองแสดงให้เห็นว่า 
ระบบที่ใช้สามารถลดความผันผวนของ RE โดยการจัดเก็บพลังงาน
ลมและพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกินในช่วงที่มีโหลดต่ าและจ่าย
พลังงานกลับมาใช้ใหม่ในช่วงที่มีโหลดสูง 
 การน าระบบกักเก็บพลังงานแต่ละประเภทมาใช้งานในระบบ
ไฟฟ้าขึ้นกับคุณสมบัติของระบบและวัตถุประสงค์การใช้งาน [18, 
19, 20] เช่น ปริมาณพลังงานที่สามารถจัดเก็บ (MWh) อัตราการ
ชาร์จ/จ่ายพลังงาน ประสิทธิภาพอายุการใชงาน ต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้า การส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอม เป็นต้น 
 โรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบน้ ากลับ (Pump Hydro Storage; PHS) 
เป็นเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังในรูปแบบพลังงานน้ า มีจุดเด่นใน
เรื่องก าลังและความจุพลังงานที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีกัก
เก็บพลังงานชนิดอื่น [21, 22] จึงเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานใน
ระบบผลิตไฟฟ้าอย่างยาวนาน 
 ความคุ้มค่าของการด าเนินการทางเศรษฐศาสตร์ของ PHS 
สามารถค านวณจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าส่วนต่างที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการสูบน้ ากลับและผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ PHS ยังสามารถ
เป็นระบบผลิตไฟฟ้าส ารอง เพื่อจ่ายช่วยระบบในสภาวะฉุกเฉิน เมื่อ
ระบบต้องการก าลังการผลิตไฟฟ้าเสริมระบบ [27] 
 ปัจจุบันมีการพัฒนา PHS ให้เป็นแบบปรับความเร็วรอบได้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบและยังมีความยืดหยุ่นในการความคุมความถี่
ของระบบไฟฟ้า เช่นใน [23] มีการจ าลอง PHS ในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ขนาด 4 x 250 MW แบบปรับความรอบได้ ±6% 
จากความเร็วรอบปกติ 500 RPM ผลการจ าลองพบว่า PHS สามารถ
ลดความผันผวนของความถี่ไฟฟ้าได้ ใน [24] ใช้ particle swarm 
optimization แก้ปัญหา UC ในระบบที่มี PHS ในระบบไฟฟ้าไม-
โครกริดใช้ PHS รองรับพลังงานหมุนเวียน เช่น [25] น าเสนอการ
แก้ปัญหาแรงดันตกในระบบที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานลม ผลการจ าลอง
พบว่ากรณีที่ไม่มี PHS  บางกรณีเมื่อเกิดแรงดันไฟฟ้าตกท าให้ระบบ
ป้องกันของโรงไฟฟ้าพลังงานลมตัดวงจรออกไปท าให้เกิดปัญหา
แรงดันตกเพิ่มขึ้น แต่ในกรณีที่มี PHS ในระบบ พบว่าสามารถที่จะ
ผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องโดยไม่มีปัญหาแรงดันตกได้ ซึ่งเป็นการป้องกัน
การทริปของโรงไฟฟ้ากังหันลมในทางอ้อม เช่นเดียวกันใน [26] 
พบว่าการด าเนินการ PHS ในช่วงโหลดสูงสามารถลดต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้าได้จากการด าเนินการ PHS ในรูปแบบผลิตก าลังไฟฟ้า 
นอกจากนี้การเพิ่มขนาดความจุพลังงานของ PHS ส่งผลให้สามารถ
รองรับโหลดในระบบได้มากข้ึน 
 บทความนี้จึงจะศึกษาการด าเนินการ PHS ที่มีผลกระทบต่อ UC 
ในระบบไฟฟ้าที่มีก าลังการผลิตไฟฟ้าจาก RE จ าลองโดยใช้ข้อมูล
เทียบเคียงจากบทความที่เกี่ยวข้อง 
 ในส่วนที่สองบทความจะกล่าวถึงทฤษฎี UC ล าดับการเลือก
โรงไฟฟ้าเพื่อจ่ายโหลด (Priority list) ผลของต้นทุนการผลิตหน่วย
สุดท้าย (Marginal Cost; MC) ส่วนที่สามจะกล่าวถึงระบบทดสอบ 

ส่วนที่สี่จะกล่าวถึงผลการจ าลองการวิเคราะห์ผล และส่วนสุดท้าย
คือส่วนสรุป 
 
2. ทฤษฎี 
2.1 การจัดตารางการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้า (UC) 
 ปัญหา UC จะมีปัญหาการจัดสรรก าลังการผลิตไฟฟ้าตาม
ค่าโหลดที่คาดการณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ช่ัวโมงเป็นปัญหาย่อย 
กล่าวอีกอย่างการก าหนดแผนการจัดตารางเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจะมี
การประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าทุกช่ัวโมง
ตามค่าโหลด โดยในแต่ละช่ัวโมงจะมีการค านวณต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้า ตามกรอบปัญหาการจัดสรรก าลังการผลิตไฟฟ้าใช้ตัดสิน
ทางเลือกการเดินเครื่องท่ีท าให้ต้นทุนต่ าสุด 
 ปัญหา UC สามารถสร้างเป็นกรอบปัญหา Optimization ได้
ดังนี ้
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ 
Minimize 
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โดยที่ 
TOC   คือ ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ารวมของระบบ 
n , N   คือ ล าดับที,่ จ านวนโรงไฟฟ้าพลังงาน
   ๑๑ความร้อน 
t , T   คือ จ านวนช่วงเวลา, ช่วงเวลาทั้งหมด 

t
nP   คือ ก าลังการผลิต 

t

nU   คือ สถานะของโรงไฟฟ้า ถ้าเดินเครื่องถ้า
   จะมีค่าเป็น 1 และถ้าไม่เดินเครื่องจะ
   มีค่าเป็น 0 
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na , 
nb , 

nc  คือ สัมประสิทธิ์ของสมการต้นทุนผลิต
   ไฟฟ้า ตามสมการที่ (2) 

nMUT , 
nMDT  คือ ระยะเวลาต่ าสุดที่โรงไฟฟ้าเดินเครื่อง

   อยู่ จ ะ ส าม า รถหยุ ด เ ดิ น เ ค รื่ อ ง , 
   ระยะเวลาต่ าสุดที่ โ รงไฟฟ้าหยุด
   เดินเครื่องอยู่จะสามารถเริ่มเดินเครื่อง  

on

nT , off

nT  คือ ระยะเวลาการเดินเครื่อง 
   ระยะเวลาการหยุดเดินเครื่องของ
   โรงไฟฟ้าที่ n  

max

nP , min

nP  คือ ค่าก าลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด t , ค่า
   ก าลังกาผลิตไฟฟ้าต่ าสุดของ 
   โรงไฟฟ้าที่ n  

tD   คือ โหลดคาดการณ์ในระบบ ณ  
   เวลาที่ t  

tSR   คือ ก าลังการผลิตพร้อมจ่ายให้กับ 
   ระบบ ณ เวลาที่ t  ค านวณจาก
   สมการที่ (11) 
%SR   คือ เปอร์เซ็นเปรียบเทียบระหว่าง 
   

tSR  กับ 
tD  ค านวณจาก 

   สมการที่ (12) 
2.2 ล้าดับการเลือกโรงไฟฟ้าเพ่ือจ่ายโหลด (Priority list) 
 หมายถึง ล าดับการจ่ายก าลังของโรงไฟฟ้าทั้งหมดในระบบตาม
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยที่ก าลังการผลิตสูงสุดของแต่ละโรงไฟฟ้า
ในระบบ (Full-Load Average Production Cost) ตามสมการที่ 
(13) ร่วมกับเงื่อนไขข้อจ ากัดระบบที่แสดงในสมการที่ (6) – (10) 

 n
n n n n

n

c
FLAPC a P max b

P max
     (13) 

โดยที ่
 

nFLAPC  คือ ล าดับการเลือกโรงไฟฟ้าเพื่อจา่ยโหลดของ
โรงไฟฟ้าที ่ n  
 จากนั้นเรียงล าดับการจ่ายก าลังได้ตามค่า จากน้อยไปมาก โดย
การจ่ายก าลังไฟฟ้าเพิ่มจะด าเนินการตามล าดับ และเมื่อลดก าลัง

การผลิตไฟฟ้าตามค่าโหลดจะด าเนินการย้อนกลับ การจัดตารางการ
เดินเครื่องในบทความนี้จึงเขียนเป็นผังการท างานได้ดังรูปที่ 1 
 

 
2.3 โรงไฟฟ้าพลังน ้าแบบสูบกลับ (PHS) 
 เง่ือนไขการด าเนินการ PHS ในบทความนี้ จะน าค่าต้นทุนหน่วย
สุดท้ายของระบบ (Marginal Cost; MC) มาใช้ เนื่องจากต้นทุนการ
ผลิตไฟฟ้าเป็นเกณฑ์แนวทางทั่วไปในการด าเนินการPHS ซึ่งการ
ด า เนินการต้องค านึงถึง เ ง่ือนไขข้อจ ากัดของขนาดอ่างเก็บ
ประกอบด้วย 

 

เริ่ม

น าข้อมูลค่าพยากรณ์
โหลดและก าลังการผลิต

จาก RE ณ เวลาท่ี t

h = 1

วางแผนสถานะของการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า โดย
เรียงล าดับตามวิธี Priolity list และพิจารณา

เงื่อนไขข้อก าจัดของระบบตามสมการที่ (6) – (12)
ผลลัพธ์จะได้ตารางสถานการณ์เดินเคร่ืองโรงไฟฟ้า

ตามสมการที่ (5)

จ่ายก าลังการผลิตโดยพิจารณาตามค่าโหลดและ
ก าลังการผลิตจาก RE เฉพาะโรงไฟฟ้าที่ U = 1 

เรียงล าดับตามวิธี Priolity list และพิจารณาเง่ือนไข
ข้อก าจัดของระบบตามสมการท่ี (6) – (12)

h = T

จบ

h = h + 1

Yes

No

 
 

รูปที่ 1 ผังการท างานการจัดตารางการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า 

ตารางที่ 1 ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 10 โรง 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pmax (MW) 455 455 130 130 162 80 85 55 55 55 
Pmin (MW) 150 150 20 20 25 20 25 10 10 10 

a (x10-3) 0.48 0.31 2 2.11 3.98 7.12 0.79 4.13 2.22 1.73 
b 16.19 17.26 16.6 16.5 19.7 22.26 27.74 25.92 27.27 27.79 
c 1000 970 700 680 450 370 480 660 665 670 

MUT (h) 8 8 5 5 6 3 3 1 1 1 
MDT (h) 8 8 5 5 6 3 3 1 1 1 
HSC ($) 4500 5000 550 560 900 170 260 30 30 30 
CSC ($) 9000 10000 1100 1120 1800 340 520 60 60 60 

coldT  (h) 5 5 4 4 4 2 2 0 0 0 
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2.4 ต้นทุนการผลิตหน่วยสุดท้าย (MC) 
 คือ อัตราส่วนของต้นทุนการผลติไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้นเทียบกับ
อัตราการเพิ่มก าลังการผลิตไฟฟ้าค านวณมาจากค่าสูงท่ีสดุของ
ต้นทุนการผลิตหน่วยสุดท้ายของแต่ละโรงไฟฟ้าขณะที่จ่ายโหลดค่า
หนึ่งตามดังสมการที่ (17) 
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3. ระบบทดสอบ 
ระบบทดสอบที่ใช้ในบทความนี้เป็นระบบท่ีประกอบไปด้วย 
 - โรงไฟฟ้า 10 โรงท่ีมีคุณลักษณะตามตารางที่ 1 
 - โหลดพยากรณ์รายชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์แสดงได้ดังรูปที่ 2 
 

 
 - ก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
พยากรณ์รายวัน แสดงได้ดังรูปที่ 3 
 - PHS 100 MW ประสิทธิภาพระบบ 80% พลังงานไฟฟ้าที่กัก
เก็บได้สูงสุด1200 MWh ต่ าสุด 100 MWh 
 - ก าหนดให้ %SR อย่างน้อย 5% ทุกช่วงเวลา 
 - ค านวณผลลัพธ์หนึ่งสัปดาห์ 
 การจ าลองในบทความนี้จะแบ่งเป็นกรณีหลัก 3 กรณีดังนี้ 
 กรณี A : มีก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ไม่มี PHS 
   - A1 พยากรณ์ RE ต่ ากว่าความเป็นจริง 100% 
   - A2 พยากรณ์ RE ต่ ากว่าความเป็นจริง 20% 
   - A3 พยากรณ์ RE ต่ ากว่าความเป็นจริง 50% 
   - A4 พยากรณ์ RE สูงกว่าความเป็นจริง 20% 
   - A5 พยากรณ์ RE สูงกว่าความเป็นจริง 50% 
 กรณี B : มีก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและ PHS 
ขนาด 100 MW 
   - B1 พยากรณ์ RE ต่ ากว่าความเป็นจริง 100% 
   - B2 พยากรณ์ RE ต่ ากว่าความเป็นจริง 20% 
   - B3 พยากรณ์ RE ต่ ากว่าความเป็นจริง 50% 
   - B4 พยากรณ์ RE สูงกว่าความเป็นจริง 20% 
   - B5 พยากรณ์ RE สูงกว่าความเป็นจริง 50% 
 กรณี C : มีก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและ PHS 
ขนาด 200 MW 
   - C1 พยากรณ์ RE ต่ ากว่าความเป็นจริง 100% 
   - C2 พยากรณ์ RE ต่ ากว่าความเป็นจริง 20% 

   - C3 พยากรณ์ RE ต่ ากว่าความเป็นจริง 50% 
   - C4 พยากรณ์ RE สูงกว่าความเป็นจริง 20% 
   - C5 พยากรณ์ RE สูงกว่าความเป็นจริง 50% 

 
 
4. ผลการค้านวณ 
 การจัดตารางการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าของกรณี A1 มีต้นทุนการ
ผลิตไฟฟ้าสะสมรวมในหนึ่งสัปดาห์ต่ ากว่าการจัดตารางการ
เดินเครื่องโรงไฟฟ้าของกรณี A2 และ A3 ดังที่แสดงในตารางที่ 2 
เนื่องจากการวางแผนเดินเครื่องโรงไฟฟ้ามากเกินความจ าเป็น 
สังเกตได้จากกราฟเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้ายกตัวอย่างใน
ช่ัวโมงที่ 120 – 140 ของกรณี A1 A2 และ A3 ดังรูปที่ 4 ท่ีมีหลาย
ช่วงเวลาที่กรณี A2 A3 สูงกว่ากรณี A1 สาเหตุจากการพยากรณ์
ก าลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนต่ ากว่าความเป็นจริง 
 

 

 

 
รูปที่ 2 โหลดรายชั่วโมง 

 

 
รูปท่ี 3 ก าลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสะสมรวมในหนึ่ง
สัปดาห์ระหว่างกรณี A1 A2 และ A3 
กรณ ี TOC ($) 
A1 2,983,829 
A2 3,094,634 
A3 3,034,748 

 

 
รูปที่ 4 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในช่ัวโมงที่ 120 – 140 

ของกรณี A1 A2 และ A3 
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 ผลการจ าลองการจัดตารางการเดนิเครื่องโรงไฟฟ้าของ
กรณี A4 ได้ตารางเหมือนกันกรณ ีA1 แต่ กรณี A5 มีช่วงเวลาที่
ค่า %SR ต่ ากว่า 5% อยู่ทั้งหมด 14 ช่วงเวลา แสดงดังกราฟ
เปรียบเทยีบ %SR กรณี A1 และ A5 รูปที่ 5 เนื่องจากการวางแผน
เดินเครื่องโรงไฟฟ้าไม่เพียงพอ สาเหตุจากการพยากรณ์ก าลังการ
ผลิตจากพลังงานหมุนเวยีนสูงกว่าความเป็นจริง 
 การจ าลองกรณี B และ C การด าเนินการ PHS จะใช้ค่าผลการ
จ าลองค่ากรณี A1 ถึง A5 ทั้งหมดค่าสูงอยู่ช่วงสูงกว่า 27 $ และค่า

 
ต่ าอยู่ช่วงต่ ากว่า 18 $ ดังรูปที่ 6 จึงน าค่า   สองค่านี้มาเป็นเง่ือนไข
การด าเนินการ PHS เขียนเป็นแผนผังการท างานได้ดังรูปที่ 7 

 ผลการจ าลอง UC ของกรณี B1 ถึง B3 มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
สะสมรวมในหนึ่งสัปดาห์ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งต้นทุนกรณี B1 ถึง 
B3 ต่ ากว่า กรณี A1 ถึง A3 
 ผลการจ าลอง UC ของกรณี B4 และ B5 มีช่วงเวลาที่ค่า %SR 
ต่ ากว่า 5% อยู่ท้ังหมด 2 และ 12 ช่วงเวลาตามล าดับ แสดงดังกราฟ
เปรียบเทียบ %SR กรณี B4 และ B5 รูปที่ 8 
 ผลการจ าลอง UC ของกรณี C1 ถึง C3 มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
สะสมรวมในหนึ่งสัปดาห์ดังแสดงในตารางที่ 4 ซึ่งต้นทุนของกรณี  

 

 

 

 
C1 และ C2 มีต้นทุนต่ ากว่ากรณี B1 และ B2 แต่กรณี C3 มีต้นทุน
สูงกว่ากรณี B3 
 ช่วงเวลาที่ค่า %SR ต่ ากว่า 5% กรณี C4 และ C5 มากกว่ากรณี 
B4 และ B5 ดังรูปที่  7 โดย %SR ต่ ากว่า 5% อยู่  6 และ 17 
ช่วงเวลาตามล าดับ ดังรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 5 เปรียบเทียบ %SR ของกรณี A1 และ A5 
 

 
รูปที่ 6 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน่วยสุดท้ายของกรณี A1 
 

 

 
รูปที่ 7 ผังการท างาน PHS 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสะสมรวมในหนึ่ง
สัปดาห์ระหว่างกรณี B1 B2 และ B3 
กรณ ี TOC ($) 
B1 2,960,940 
B2 2,996,504 
B3 3,020,359 

 

 
รูปที่ 8 เปรียบเทียบ %SR ของกรณี B4 และ B5 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสะสมรวมในหนึ่ง
สัปดาห์ระหว่างกรณี C1 C2 และ C3 
กรณ ี TOC ($) 
C1 2,978,579 
C2 2,993,623 
C3 3,070,933 

 

 
รูปที่ 9 เปรียบเทียบ %SR ของกรณี C4 และ C5 
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5. สรุป 
 บทความนี้น าเสนอการด าเนินการ PHS โดยใช้ค่า MC ของระบบ
เป็นเงื่อนไข เพื่อแก้ปัญหาก าลังการผลิตไฟฟ้าที่ผันผวนจาก RE  
 จ าลองโดยแบ่งเป็น 3 กรณีหลัก คือ ไม่มี PHS มี PHS ขนาด 
100 MW และ 200 MW ในระบบ 
ผลการจ าลองแสดงให้เห็นว่า เมื่อพยากรณ์ก าลังการผลิตจาก RE 
คลาดเคลื่อนต่ ากว่าก าลังการผลิตจริง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
รวมสูงขึ้น และเมื่อพยากรณ์ก าลังการผลิตจาก RE คลาดเคลื่อนสูง
กว่าก าลังการผลิตจริง ส่งผลให้ช่วงเวลาที่ %SR ต่ ากว่า 5% มีมาก
ขึ้น 
 การด าเนินการ PHS พิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์ในด้านของต้นทุน
การผลิตไฟฟ้า โดยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในกรณีที่มี PHS ในระบบมี
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ ากว่ากรณีที่ไม่มี แต่ในด้านของ %SR กรณีที่มี 
PHS ในระบบมีช่วงเวลาที่ %SR ต่ ากว่า 5% มากกว่ากรณีที่ไม่มี 
PHS ในระบบ 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสวนบุคคลตามพันธกิจสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ และหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใชงานระบบฯ ท่ีพัฒนาข้ึน โดยใชวงจรการพัฒนาระบบ (System 

development life cycle: SDLC) มี 4 ระยะ คือ การวางแผนโครงการ การวิเคราะหขอมูล การออกแบบระบบ และการนำไปใชงาน ระบบ

สารสนเทศแบบออนไลนพัฒนาดวยภาษา PHP และจัดการฐานขอมูลโดย MySQL โดยแบงเปน 9 ระบบหลัก ไดแก ระบบสารสนเทศสำหรับ

บุคคลท่ัวไป, ระบบจัดการสมาชิก, ระบบจัดการภาระงาน, ระบบบันทึกภาระงาน, ระบบรายงาน, ระบบสงออกเอกสาร, ระบบบันทึกประวัติ

บุคลากร, ระบบการจัดการขอมูล และระบบวิเคราะหความเคลื่อนไหว ใชการทดสอบแบบกลองดำ (Black box test) เพ่ือหาประสิทธิภาพ

ของระบบฯ ผลการทดสอบขอมูลโดยรวมท้ังระบบ มีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.57 และคา S.D. เทากับ 0.63 อยูในระดับมากท่ีสุด ประสิทธิภาพ

โดยรวมของระบบฯ เทากับรอยละ 91.4 สามารถนำระบบไปประยุกตใชงานไดดี และผลการทดสอบการใชงานจากกลุมตัวอยาง จำนวน 50 

คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจตอการใชระบบสารสนเทศฯ ท่ีพัฒนามีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.61 และคา S.D. เทากับ 

0.64 อยูในระดับมากท่ีสุด จึงสรุปไดวาระบบสารสนเทศฯ ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนำไปใชงานไดจริง 

คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศ, การประกันคุณภาพการศึกษา, วงจรการพัฒนาระบบ 

 

Abstract 

The objectives of this research are to Personnel Information System for Quality Assurance (PISQA) within 

Uttaradit Rajabhat University and to find the efficiency and satisfaction of the developed system. The research 

methodology is based on the System Development Life Cycle (SDLC). The system was developed by PHP web 

application and MySQL database system. The sub-system was designed with a total of nine modules, including public 

information, membership management, workload management, workload reporting, reporting, document export, 

personal records, data management, and data analytics. The developed system was tested by using Black Box Testing. 

The overall result of effective system testing was the highest level with the arithmetic mean of 4.57, standard deviation 

of 0.63. Therefore, the PISQA was found to be able to function to meet all established objectives. After using the PISQA 

by 50 users along with questionnaires. The result was shown that the level of satisfaction reached the highest level 

with the arithmetic mean of 4.61, standard deviation of 0.64, which means the developed information system (PISQA) 

can be used to operate. 

Keywords : Personnel information system, Quality assurance, System development life cycle 
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1. บทนำ 

 การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการสรางระบบและกลไกใน

การพัฒนา ติดตามตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของ

สถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และระดับคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีกำหนด โดยกำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

ท่ีตองดำเนินการอยางตอเน่ือง มีการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในประจำปท่ีผานการพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนให

ไดรับทราบ [1] 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถในฐานะสถาบันอุดมศึกษาจึง

จำเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให

สอดคลองกับหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณา

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามท่ีกำหนด โดยบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยมีภาระงานตามภารกิจหลักท่ีตองปฏิบัต ิ4 ประการ คือ 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งภาระงานท่ีกำหนดน้ีใชเปน

เกณฑในการวิเคราะหปริมาณภาระงานท่ีรับผิดชอบอยางเหมาะสม 

สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  สอดคลองกับเปาหมายท่ีกำหนดไว [2] โดย

เครื่องมือชวยท่ีสำคัญ คือ ระบบสารสนเทศท่ีดีมีประสิทธิภาพอัน

เปนปจจัยสำคัญยิ่งท่ีจะสงผลตอความสำเร็จของการปฏิบัติงานของ

บุคลากรตามพันธกิจ และสงผลตอคุณภาพในทุกข้ันตอนการ

ดำเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงานประจำ การรายงานผล 

และการนำผลการปฏิบัติงานไปใชประโยชนในดานตางๆ ไดตาม

ปจจัยจากเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ดังน้ัน ผลการปฏิบัติงานจากภาระงานของบุคลากรจึง

เปนขอมูลท่ีสำคัญท่ีจะทำใหระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ มี

ความถูกตองสมบูรณ และสงผลตอการบรหิารคณุภาพการศึกษาใหดี

ยิ่งข้ึนตอไป 

 จากความสำคัญของปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยจึงไดเสนอการ

พัฒนาระบบสารสนเทศสวนบุคคลตามพันธกิจสำหรับงานประกัน

คุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยการพัฒนา

ระบบการจัดเก็บบันทึกภาระงานในระบบฐานขอมูล เพ่ือใหระบบ

สามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพ อำนวย

ความสะดวกในข้ันตอนการรวบรวมขอมูลภาระงานแตละภาคเรียน 

ลดความซับซอนในการระบุภาระงาน การติดตามผลภาระงาน การ

รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การสรุปผลสำหรับผูบริหาร 

และการรวบรวมสารสนเทศเพ่ือการนำไปใชประโยชนอยางตอเน่ือง 

อีกท้ังยังสามารถสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามพันธกิจ

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสวนบุคคลตามพันธกิจสำหรับ

งานประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศสวนบุคคลตามพันธ

กิจสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

 3. เพ่ือหาความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศสวนบุคคล

ตามพันธกิจสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ด านประชากร ป ระกอบด วย  ผู ค วบคุม ระบบได แก  

คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ ผูทดลองใชระบบ ไดแก ผูบริหาร อาจารย และ

เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ หนวยงานทดลอง ไดแก 

หนวยงานระดับสถาบัน คณะ ภาควิชา และหลักสูตร ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 2. ดานตัวแปร ประกอบดวย ตัวแปรตน ไดแก ระบบสารสนเทศ

ฯ ท่ีพัฒนา ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศฯ 

ท่ีพัฒนา และระดับความพึงพอใจการใชระบบสารสนเทศฯ ท่ีพัฒนา 

 3. ดานพ้ืนท่ีและระยะเวลาท่ีทำการวิจัย ไดแก มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต ตุลาคม พ.ศ.2557 – 

กันยายน พ.ศ.2558 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 

 การ วิจั ย ค รั้ ง น้ี เป น ก าร วิ จั ย เชิ งท ดลอ ง (Experimental 

research) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 4.1 สำรวจความตองการในการใชระบบ 

  ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลข้ันตนโดยการประชุมรวมกับ

ผูบริหาร คณะกรรมการและเจาหนาท่ีของสำนักงานคณะกรรมการ

มาตรฐานและตรวจสอบภายใน (สมต.) และผูมีสวนในการใชระบบ

สารสนเทศท่ีพัฒนา เพ่ือจำแนกขอมูลตามรูปแบบของฐานขอมูล 

สามารถแยกเปนกลุม คือ 1) กลุมขอมูลเกณฑการประเมินประกัน

คุณภาพ 2) กลุมผูใชงานระบบ 3) กลุมขอมูลประวัติบุคลากร 4) 

กลุมเกณฑภาระงาน และ 5) กลุมผลงานบุคลากร 

 4.2 การวิเคราะหระบบ 

  4.2.1 การวิเคราะหการดำเนินงานของระบบปจจุบัน 

  4.2.2 การวิเคราะหปจจัยในการบริหารจัดการสารสนเทศ

สวนบุคคลตามพันธกิจ 
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  4.2.3 การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล (Database 

design & analysis) [3] โดยใชแบบจำลองความสัมพันธของขอมูล

ท่ีเรียกวา ER diagram (Entity-relationship diagram) ดังรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 ER diagram แสดงความสัมพันธของขอมูลในฐานขอมูลระบบสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 แผนภาพกระแสขอมลู ระดับ 0 (DFD level 0 diagram) ของระบบ 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
512ภาคบรรยาย



 

 4.3 การออกแบบระบบ 

  โดยระบบท่ีออกแบบมีกระบวนการท้ังหมด 8 กระบวนการ 

ไดแก 1) ระบบจัดการสมาชิก 2) ระบบจัดการภาระงาน 3) ระบบ

บันทึกภาระงาน 4) ระบบรายงาน 5) ระบบสงออกเอกสาร 6) 

บันทึกประวัติ บุคลากร 7) จัดการขอมูลระบบ และ 8) ระบบ

วิเคราะหความเคลื่อนไหว โดยใชแผนภาพกระแสขอมูล (Data flow 

diagram, DFD) [4] ท่ี ระดั บ  0 (Level 0 diagram) ของระบ บ

สารสนเทศสวนบุคคลตามพันธกิจฯ ท่ีพัฒนา แสดงดัง รูปท่ี 2 

 4.4 การดำเนินการพัฒนาระบบ 

  การพัฒนาระบบใชภาษา PHP โดยระบบทำงานออนไลน

ผานเว็บไซตและใชระบบฐานขอมูล MySQL ซึ่งใชงานไดฟรี การ

ติดตั้งระบบบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ใชทรัพยากร

ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีโดเมนท่ีใหบริการ คือ 

eper.uru.ac.th จากการวิเคราะห ระบบสารสนเทศท่ี พัฒนา 

สามารถแยกนำเสนอไดท้ังหมด 9 ระบบหลัก มีรายละเอียด ดังน้ี 

  1) ระบบสารสนเทศสำหรับบุคคลท่ัวไป จะแสดงขอมูล

พ้ืนฐานท่ีบุคคลท่ัวไป ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถ

เขามาสืบคนขอมูลจากระบบสารสนเทศได ดังรูปท่ี 3 
 

 
 

รูปท่ี 3 หนาเว็บของระบบสารสนเทศของบุคคลท่ัวไป 
   

  2) ระบบจัดการสมาชิก เปนระบบจัดการท่ีดูแลรับผิดชอบ

โดยผูใชงานประเภท admin เพ่ือทำการดูแลขอมูลสมาชิก การเพ่ิม/

ลบ/แกไข สมาชิกผูใชระบบ ดังรูปท่ี 4 
 

 
 

 

รูปท่ี 4 แสดงหนาจัดการขอมลูสมาชิกในระบบ 

 

  3) ระบบจัดการภาระงาน ซึ่งจัดการผานผูจัดการขอมูล 

(admin) โดยแถบเมนูหลักจะมีเฉพาะผูใชประเภท admin เทาน้ัน 

คือ “เมนูจัดการขอมูลระบบ” และมีเมนูยอยอีก 3 รายการ ไดแก 

เทอมการศึกษา, เตรียมหัวขอภาระงานตามพันธกิจ และขอมูลอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ ดังรูปท่ี 5 
 

 
 

รูปท่ี 5 แสดงหนาเว็บสำหรบัเตรียมหัวขอภาระงาน 
 

  4) ระบบบันทึกภาระงาน เมื่อระบบจัดการภาระงานเพ่ิม

เทอมการศึกษาและหัวขอภาระงานในเทอมการศึกษาน้ันแลว 

สมาชิกประเภท User, Dean, Manager จะสามารถบันทึกภาระ

งานของตนเองได โดยท่ัวไปจะมีกลุมงานท้ังหมด 5 กลุม ไดแก งาน

สอน, งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ, งานบริการวิชาการ, งานทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย แตละ

กลุมงานจะมีเกณฑภาระงานข้ันต่ำแสดง และเปรียบเทียบภาระงาน

ท่ีผูใชงานบันทึกวาเปนไปตามเกณฑหรือไม ดังรูปท่ี 6 
 

 
 

รูปท่ี 6 ตัวอยางภาระงานในเทอมการศึกษา 1/2557 
 

  5) ระบบรายงาน จะอยู ในสวนแถบเมนูหลัก “ระบบ

สารสนเทศ” ของผูใชงาน โดยมีเมนูยอย 2 รายการ ไดแก เมนูยอย

ขอมูลภาระงานภาพรวม และรายงานภาระงาน ซึ่งเมื่อเลือกเมนูยอย

รายการใดรายการหน่ึงจะตองเลือก ภาคเรียน/ปการศึกษาท่ีตองการ

รายงานขอมูลกอน หรือเลือกใหแสดงท้ังหมดได ขอมูลภาระงาน

ภาพรวม แสดงดังรูปท่ี 7 และรายงานภาระงานโดยละเอียด แสดง

ดังรูปท่ี 8 
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รูปท่ี 7 ขอมูลภาระงานภาพรวม 
 

 
 

รูปท่ี 8 ขอมูลภาระงานโดยละเอียด 
 

  6) ระบบสงออกเอกสาร มีกระบวนการยอย 2 กระบวนการ 

ไดแก กระบวนการจัดการขอมูลท่ีตองการสงออก และแปลงขอมูล

เปนไฟลเอกสาร โดยขอมูลท่ีตองการสงออกจะเปนขอมูลประวัติ

สวนตัวของสมาชิกซึ่งอยูในเมนูยอย “สงออกประวัติสวนตัว” ของ

แถบเมนูหลัก “ระบบสารสนเทศ” รายงานท่ีสงออกจะถูกจัดเรียงใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมเปนไฟลเอกสารประเภท Word processing 

(docx) สามารถนำไปปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมได ดังรูปท่ี 9 
 

 
 

รูปท่ี 9 สัญลักษณ (Icon) สำหรับการสงออกเอกสาร 
 

  7) ระบบบันทึกประวัติบุคลากร เขาถึงไดจากแถบเมนูหลัก 

“ประวัติสวนตัว” โดยมีเมนูยอย 10 รายการ เพ่ือใหสมาชิกเขาไป

กรอกขอมูลประวัติ ไดแก ขอมูลท่ัวไป, ประวัติการทำงาน, ประวัติ

การศึกษา, ความเช่ียวชาญ, ประสบการณวิจัย, การนำเสนอผลงาน

วิชาการ, บทความวิชาการ, การบริการวิชาการ, การฝกอบรม

สัมมนา และรางวัลเกียรติยศ ดังรูปท่ี 10 

 

 
 

รูปท่ี 10 หนาบันทึกประวัติบุคลากร 
 

  8) ระบบจัดการขอมูล มีกระบวนการยอย 3 กระบวนการ 

ไดแก การจัดการขอมูลระบบ, การจัดการขอมูลภาระงานแตละ

เทอมการศึกษา และการจัดการขอมูลขาวสาร ท้ังหมดดำเนินการ

โดยผูใชงานประเภทผูจัดการขอมูล หรือ admin ดังรูปท่ี 11 
 

 
 

รูปท่ี 11 ระบบจัดการขอมูลและฐานขอมูล phpMyAdmin 
 

  9) ระบบวิเคราะหความเคลื่อนไหว เปนระบบท่ีเก็บขอมูล

การเคลื่อนไหวขอมูลของระบบ มีกระบวนการยอย 2 กระบวนการ 

ไดแก การจัดการขอมูลการใชงานของผูใช และการจัดการขอมูลการ

เขาใชระบบ ดังรูปท่ี 12 
 

 
 

รูปท่ี 12 หนารายงานความเคลื่อนไหวทางสถิตผิูใชระบบ 
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 4.5 การหาประสิทธิภาพของระบบ 

  เมื่อระบบฯ ท่ีพัฒนาไดถูกติดตั้ง มีการทดสอบความถูกตอง

ของระบบในการทำงานแตละโมดูล (Function test) และใชการ

ทดสอบแบบกลองดำ (Black box testing) [5] เพ่ือทดสอบความ

ถูกตองของขอมูลในระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาโดยใชขอมูลในการ

ทดสอบและสามารถออกแบบกรณีทดสอบไปพรอมๆ กับการพัฒนา

ระบบ 

 4.6 การประเมินความพึงพอใจระบบท่ีพัฒนา 

  ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล การกำหนดประชากร/กลุมตัวอยางในการศึกษา

ครั้งน้ี คือ กลุมผูบริหาร, ผูจัดการขอมูล อาจารยผูปฏิบัติงาน , 

ประธานหลักสูตร และบุคคลท่ัวไป ดวยวิธีการกำหนดสัดสวนของ

กลุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) จำนวน 50 

คน มีการหาคุณภาพของเครื่องมือโดยใชเทคนิค IOC (Index of 

item - objective congruence) [6] เมื่อเก็บรวบรวมแลววิเคราะห

ผล พรอมแสดงผลโดยใชคาสถิติ  ไดแก  คารอยละ, คาเฉลี่ย

คณิตศาสตร และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 

5. ผลการวิจัย 

 5.1 ผลวิเคราะหการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทดลองการ

ทำงานของระบบในแตละโมดูล (Function test) โมดูลละ 50 ครั้ง 

พบวา ผลการพัฒนาโดยรวมของระบบสารสนเทศฯ อยูในระดับมาก

ท่ีสุด มีคาเฉลี่ย X = 4.53 และ S.D. = 0.56 สามารถประเมินผล

การทำงานของระบบโดยรวมเปนรอยละ 90.6 แสดงใหเห็นวา ผล

การทำงานของระบบสารสนเทศสามารถใชงานไดในทุกโมดูลและมี

เสถียรภาพในการประมวลผล  

 5.2 ผลวิ เคราะห การทดสอบประสิทธิภ าพของระบบ

สารสนเทศ  โดยใช วิ ธีการทดสอบแบบกลองดำ (Black box 

testing) พบวา ผลการทดสอบดานขอมูลสมาชิกในระบบโดยรวม มี

คาเฉลี่ย X = 4.68 และ S.D. = 0.61 อยูในระดับมากท่ีสุด ดาน

ขอมูลภาระงานโดยรวม มีคาเฉลี่ย X = 4.58 และ S.D. = 0.62 

อยูในระดับมากท่ีสุด ดานขอมูลภาระงานของตนเองโดยรวม มี

คาเฉลี่ย X = 4.50 และ S.D. = 0.69 อยูในระดับมาก ดานขอมูล

ระบบสารสนเทศโดยรวม มีคาเฉลี่ย X = 4.53 และ S.D. = 0.59 

อยูในระดับมากท่ีสุด ผลการทดสอบขอมูลโดยรวมท้ังระบบ มี

ค า เฉลี่ ย  X = 4.57 และ  S.D. = 0.63 อยู ใน ระดับมาก ท่ีสุ ด 

ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบคิดเปนรอยละ 91.4 ซึ่งสามารถนำ

ระบบไปประยุกตใชงานไดดี มีความผิดพลาดเพียงเล็กนอย 

 5.3 ผลวิเคราะหการสำรวจความพึงพอใจในการใชระบบ

สารสนเทศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจตอการ

ใชระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนโดยรวมมีคาเฉลี่ย X  = 4.61 และ 

S.D. = 0.64 อยูในระดับมากท่ีสุด 

 

6. อภิปรายผล 

 จากวัตถุประสงคขอท่ี 1) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสวนบุคคล

ตามพันธกิจสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ ผูวิจัยไดพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ใหสอดคลองกับ

พันธกิจและเกณฑการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง

เช่ือมโยงกับระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ขอมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรยึดตามประกาศ

เกณฑภาระงานข้ันต่ำของอาจารย ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา

จำเปนตองมีผูดูแลระบบเพ่ือกำหนดการทำงานของระบบและ

ควบคุมขอมูลได มีระบบจัดการเกณฑการปฏิบัติงานเพ่ือใหผูจัดการ

ขอมูลกำหนดเกณฑการปฏิบัติงานลงในระบบฐานขอมูลได ระบบ

สามารถบันทึกประวัติบุคลากร ขอมูลผลงาน และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามท่ีระบบกำหนด นอกจากน้ียังมีระบบรายงานผล/

ติดตาม ระบบประมวลผล สรุปขอมูลการดำเนินการ รายงานและ

ขอมูลบันทึกสามารถสงออกเปนรูปแบบเอกสารประมวลผลคำ 

(Word processing) ระบบมีการสำรองขอมูล ถึง 3 ระดับ คือ 

ระดับไฟลโปรแกรม ไฟลเอกสารแนบ และฐานขอมูล มีระบบ

วิเคราะหรายงานผล ระบบสารสนเทศสำหรับผูบริหาร เพ่ือการสรุป

ขอมูลและติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีระบบ

สารสนเทศวิเคราะหรายงานผลการเคลื่อนไหวของระบบ ผลการ

ประเมินพบวา ผลการพัฒนาโดยรวมของระบบสารสนเทศฯ อยูใน

ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย X  = 4.53 และ S.D. = 0.56 สามารถ

ประเมินผลการทำงานของระบบโดยรวมเปนรอยละ 90.6 ซึ่ ง

ผลการวิจัยสอดคลองกับผลการศึกษาของ สมศักดิ์ ช่ืนขำ [7] ท่ีระบุ

วา การพัฒนาโปรแกรมประเมินผลบุคลากรของบริษัท พบวา 

สอดคลองกับเปาหมายขององคกรท่ีวางไว สามารถแกปญหาการ

ทำงานในแงมุมของการบริหารบุคคลได สวนใหญใหความเห็นวา 

เหมาะสมดี เน่ืองจากมีการใหน้ำหนัก (ระดับ) มีความเปนมาตรฐาน

เดียวกัน มีความเสมอภาค ครอบคลุม สามารถแกไขขอบกพรองของ

พนักงานไดและโปรแกรมประเมินผลบุคลากรดังกลาวยังให

ความสำคัญตอลูกคา สงผลตอการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ 

และสอดคลองกับผลวิจัยของ พิสิฐ เมธาภัทร [8] ท่ีระบุวา ระบบ

สารสนเทศจัดเก็บขอมูลและแสดงผลขอมูลงานประกันคุณภาพ

การศึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาข้ึนสามารถจัดเก็บ

ขอมูลและแสดงผลขอมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดถูกตอง

ตามมาตรฐานท่ี สมศ. กำหนด และระบบน้ีสามารถลดภาระงานของ

บุคลากรท่ีเก่ียวของ ลดความซ้ำซอนในการจัดเก็บขอมูล มีความถูก

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
515ภาคบรรยาย



 

ตองและความปลอดภัยของขอมูล เหมาะสมท่ีจะนำไปใชในการ

จัดเก็บขอมูลและแสดงผลขอมูล ของระบบงานประกันคุณภาพ

การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 จากวัตถุประสงคขอ ท่ี 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศสวนบุคคลตามพันธกิจสำหรับงานประกันคุณภาพ

การศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ  จากการทดสอบ

ประสิทธิภาพของระบบโดยวิธีการทดสอบแบบกลองดำ (Black box 

testing) ซึ่งผลการทดสอบขอมูลโดยรวมท้ังระบบ มีคาเฉลี่ย X  = 

4.57 แ ล ะ  S.D. = 0.63 อ ยู ใน ร ะ ดั บ ม าก ท่ี สุ ด  แ ส ด ง เป น

ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบเทากับรอยละ 91.4 ซึ่งสามารถนำ

ระบบไปประยุกตใชงานไดดี สอดคลองกับ จิตราวดี จันทรแสง [9] 

ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลทาง

อินทราเน็ตของสำนักงานประปา เขต 10 การประปาสวนภูมิภาค 

โดยทำฐานขอมูลบุคคลในรูปแบบเครื่องลูกขายทางระบบเว็บ

อินทราเน็ต และใชโปรแกรม MySQL เปนตัวสรางฐานขอมูล ระบบ

สารสนเทศท่ีพัฒนาสามารถสนับสนุนการนำขอมูลมาชวยในการ

ตัดสินใจดานบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ระบบ

สามารถจัดเก็บขอมูลพนักงานดานตางๆ ได 

 จากวัตถุประสงคขอท่ี 3) เพ่ือหาความพึงพอใจในการใชระบบ

สารสนเทศสวนบุคคลตามพันธกิจสำหรับงานประกันคุณภาพ

การศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในการสำรวจความพึง

พอใจตอการใชระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา โดยใชหลักการวัด

คุณสมบัติท่ีดีของระบบสารสนเทศ ซึ่งมีลักษณะท่ีครอบคลุมมิติท้ัง 4 

ไดแก มิติดานเวลา (Time), มิติดานเน้ือหา (Content), มิติดาน

รูปแบบ (Format) และมิติดานกระบวนการ (Process) โดยมีการ

สำรวจขอมูลแยกตามประเภทและสิทธ์ิในการใชระบบ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจตอการใชระบบสารสนเทศท่ี

พัฒนาข้ึนโดยรวมมีคาเฉลี่ย X  = 4.61 และ S.D. = 0.64 อยูใน

ระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับ สมใจ ศิริปญญาวุธ [10] ท่ีไดพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏบัิติ

การประจำป กรณีศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ 

โดยการพัฒนาดวยภาษา PHP รวมกับระบบฐานขอมูล MySQL 

เพ่ือจัดเก็บขอมูลแผนงาน ขอมูลยุทธศาสตร ขอมูลหนวยงาน ขอมูล

โครงการ ขอมูลกิจกรรมในโครงการ การติดตามการดำเนินงาน

โครงการและกิจกรรม สรุปโครงการและกิจกรรมในโครงการ 

ตลอดจนออกรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปเพ่ือใช

เปนขอมูลในการพัฒนาโครงการแตละป พบวาระบบสามารถทำงาน

ไดตามวัตถุประสงค สามารถชวยในการจัดเก็บขอมูล สืบคนขอมูล 

และจัดทำรายงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินผูใช

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย X  = 4.28 และ 

S.D. = 0.80 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 7.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช 

 การนำระบบสารสนเทศสวนบุคคลตามพันธกิจสำหรับงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไป

ประยุกตใช อาจจำเปนตองมีการพิจารณารูปแบบการจัดการภาระ

งานและรูปแบบขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร เน่ืองจากระบบ

สารสนเทศในโครงการวิจัยน้ีเปนการสรางและออกแบบระบบท่ี

รองรับขอมูลของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลัยเทาน้ัน 

 7.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 

 เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองท้ังซอฟตแวร

และฮารดแวร ควรมีการวิจัยพัฒนาประยุกตใชกับระบบสารสนเทศ

ท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลงของขอมูลสารสนเทศตอไปในอนาคต และ

ประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเนนดานการแสดงผล การจัดรูปแบบเว็บไซต

ท่ีสวยงาม และรองรับกับการใชงานบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสได

หลากหลายรูปแบบ 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 

 งาน วิจั ย น้ี เสร็จสม บู รณ ล งได โดยความอนุ เคราะห จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถและสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน

และตรวจสอบภายใน (สมต .) ประกอบดวยคณ ะผูบริหาร 

คณ ะกรรมการและเจ าหน า ท่ี ท่ี เก่ี ยวข อง ในการส นับสนุน

งบประมาณและสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจำเปนตอการวิจัยอยาง

ตอเน่ืองมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณกลุมผูเช่ียวชาญท่ีอนุเคราะห

ใหผูวิจัยไดมีเครื่องมือวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสมบูรณตาม

กระบวนการวิจัย รวมถึงผูใหขอมูลในรูปแบบตางๆ ทำใหไดมาซึ่ง

ขอมูลอันเปนประโยชนตอการดำเนินงานวิจัยไดเปนอยางดียิ่ง 
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การพัฒนาเครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมตัิ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัติเป็นการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพท างานของพยาบาลที่ต้อง
มีการบันทึกค่าดัชนีมวลกายของผู้ใช้บริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างเครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัติ และ 2) ศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัติกับวิธีการในการเก็บข้อมูลดัชนีมวลกายในปัจจุบัน โดยการใช้ตัวเซ็นเซอร์
ระยะทาง GY-530 VL53L0X ในการหาค่าส่วนสูง ตัวเซนเซอร์ NA2 Load Cell ในการหาค่าน  าหนัก และบอร์ด Arduino MEGA 2560 R3 
เป็นประมวลผลสัญญาณเซ็นเซอร์และแสดงผลใน LCD และแอพพลิเคช่ันในโทรศัพท์ โดยการทดสอบความเที่ยงตรงและความแม่นย าของ
เครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัติ ด้านส่วนสูง น  าหนัก และค่าดัชนีมวลกายเปรียบเทียบกับค่าจริงจากการค านวณด้ วยสูตร ผลการวิจัย
พบว่า เครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัติสามารถแสดงความเที่ยงตรงของค่าส่วนสูงและน  าหนักมากกว่าร้อยละ 99.73 และค่าดัชนีมวลกาย
มากกว่าร้อยละ 99.43 ส่วนความแม่นย าของค่าส่วนสูงมากกว่าร้อยละ 99.60 น  าหนักมากกว่าร้อยละ 99.71   และค่าดัชนีมวลกายมากกว่า
ร้อยละ 99.14 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัติสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการท างานของพยาบาล
ในการบันทึกค่าดัชนีมวลกายของผู้ใช้บริการ 
ค าส าคัญ : ดัชนีมวลกาย, เครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัติ 
 

Abstract 
The research entitled Development of Automatic Body Mass Index  Machine, for investigating the guidelines for 

increasing the efficiency of nurses who need to record the body mass index of users, possessed two objectives:  1 ) 
design and build an automatic body mass index  machine and 2) to compare the efficiency of the automatic body mass 
index machine with the methods for collecting current body mass data. The following things were taken into 
consideration : Using the GY-530  VL53L0X distance sensor to find the height, the NA2  Load Cell sensor to find the 
weight and the Arduino MEGA 2560 R3 as the process of sensor signal, and display in the LCD 2 and mobile phone. The 
research found that automatic body mass index meter comparing to the actual value calculated by the formula, the 
precision of the height and weight of more than 99.73 percent and the body mass index of more than 99.43 percent, 
the accuracy of the height of more than 99.60  percent, the weight of more than 99.71  percent and the body mass 
index of more than 99.14 percent . The development of automatic body mass index machine can be used effectively 
for nurses' work to record the body mass index of users . 
Keywords : Body mass index  , Automatic Body Mass Index  Machine 
 
 

1. บทน า 
     การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) เป็นการ
วิเคราะห์สภาพเบื องต้น ด้านสุขภาพผู้ใหญ่ตั งแต่อายุ 20 ปีขึ นไป 
เพื่อตรวจสอบภาวะไขมันและดูอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งเป็น
การจัดการด้านสุขภาพในระยะยาว โดยการใช้ความสัมพันธ์ของ
น  าหนักกับส่วนสูงของร่างกาย โดยมีสูตรการหาค่าคือ น  าหนัก 
(กิโลกรัม)/ ส่วนสูงยกก าลังสอง (เมตร) ค่าดัชนีมวลกายมีหลักการ
ประเมินดังนี  ค่าน้อยกว่า 18.5  น  าหนักน้อยกว่าปกติหรือผอม
เกินไป ค่าในช่วง18.6 – 24 น  าหนัก น  าหนักปกติ สมส่วน ค่า
ในช่วง 25-29.9 น  าหนักมากกว่าปกติหรืออ้วนระดับหนึ่ง ค่า 30 

ขึ นไป น  าหนักมากผิดปกติหรืออ้วนมาก [1,2,3,4,5,6]จากข้อมูล
ดัชนีมวลกายขององค์การอนามัยโลกท าการศึกษาพบว่าคนที่มีค่า
ดัชนีมวลกายมากกว่า 23 เป็นต้นไปจะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอด
เลือดหัวใจเพิ่มขึ นหรืออาจเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น ไขมันใน
เลือดสูง เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ 
อัมพาต โรคกระดูกและไขข้อ โรคเบาหวาน แต่ในขณะเดียวกันผู้ที่
ผอมเกินไป ก็อาจจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของร่างกาย
ลดลง [4,5,6,7,8,9]ซึ่ งกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็น
หน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานค่า BMI เพื่อใช้ก าหนดมาตรฐาน
ไม่ได้จัดการเก็บบันทึกผลเพียงครั งเดียวแล้วใช้ตลอดไป แต่จะมี
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การเก็บผลเป็นระยะๆเพราะอัตราการเจริญเติบโตของเด็กไทยเมื่อ
เปรียบเทียบกันในอดีต ทั งนี เพราะมีการรับประทานอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์มากขึ น โดยเฉพาะเมื่อมีการรณรงค์ให้เด็กไทยดื่มนม 
ดังนั นการจัดเก็บค่า BMI จึงต้องเก็บผลขึ นใหม่เรื่อยๆเพื่อให้
สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเด็กไทย 

ปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือโรงพยาบาลมี
ผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดความล่าช้าในเรื่องการ
ให้บริการ ด้วยจ านวนบุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ 
คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยเครือ่งวัดดัชนีมวลกายอัตโนมตัิเพื่อช่วย 
ในการด าเนินการของหน่วยงานด้านสุขภาพสามารถท างานได้
อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ในปัจจุบันเครื่องวัดดัชนีมวลกายมีการออกแบบให้ 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงองค์ประกอบของโครงสร้างเครื่องวัดดัชนีมวลกาย 
 
 สามารถประมวลผลแสดงค่าบนจอแสดงผลที่ตัวเครื่องเท่านั น 
ส าหรับงานวิจัยชิ นนี ได้ด าเนินการออกแบบการแสดงค่าของ
เครื่องวัดดัชนีมวลสามารถแสดงผลได้ทั งในจอแสดงผลที่ติดตั งกับ
เครื่องวัดดัชนีมวลกาย และแสดงผลบนแอพพลิเคชั่นของเครื่องวัด
ดัชนีมวลกายที่ติดตั งบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ท รวมทั ง
สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไร้สายไปบันทึกเก็บไว้ใน
ระบบของคอมพิวเตอร์ได้  

 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องวัดดัชนีมวลกาย
แบบอัตโนมัติ 
 2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบ
อัตโนมัติ 
 
3. วัสดุ อุปกรณ์ 
    ออกแบบและสร้างเครื่องวัดดัชนีมวลกายมีโครงสร้างของ
เครื่องวัดดัชนีมวลกายตามรูปท่ี 1 ประกอบไปด้วย ฐานช่ังน  าหนัก 
แขนยึดจับเซ็นเซอร์วัดส่วนสูง และหน้าจอแสดงผลที่ติดตั งกับ
เครื่องวัดดัชนีมวลกาย 
 
  
 

  
 เครื่องวัดดัชนีมวลการจะมีบล็อกไดอะแกรมตามรูปที่ 2 โดย
ตัวประมวลผล Arduino รับสัญญาณน  าหนักจากเซ็นเซอร์น  าหนัก
และส่วนสูงจากเซ็นเซอร์ส่วนสูง ท าการประมวลผลตามสูตรของ
การค านวณค่าของดัชนีมวลกาย และส่งค่าที่ประมวลผลได้
แสดงผลที่จอแสดงผลบนเครื่องวัดดัชนีมวลกาย และส่งไป
แสดงผลบนแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ 
 

หนา้จอแสดงผล 

ฐานชัง่น ้าหนกั 

แขนยดึจบัเซ็นเซอร์วดัส่วนสูง 
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รูปที่ 2 แสดงบล็อกไดอะแกรมของเครื่องวัดดัชนีมวลกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของเครื่องวัดดัชนีมวลกาย 
 
 
รูปที่ 3 แสดงการท างานของเครื่องวัดดัชนีมวลกาย การวัดส่วนสูง
โดยการใช้การใช้ GY-530 VL53L0X การวัดค่าน  าหนักโดยการใช้ 
NA2 Load Cell 200 Kg วงจรระบบควบคุมอัตโนมัติ  โดยใช้ 
Arduino MEGA 2560 R3 Board และวงจรจอแสดงผลLCD 
ขนาด 20x20 พร้อมส่งข้อมูลไปแสดงผลผ่าน Bluetooth ไป
แสดงผลบนอุปกรณ์ที่ติดตั งแอพพลิเค ช่ันที่ เขียนจาก  App 
Inventor 2 แสดงการท างาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
4. วิธีการวิจัย 
    การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัติ 
เป็นการวิจัยโดยใช้หลักการทางวิศวกรรมมามาด าเนินการ โดยมี
ล าดับการด าเนินการดังนี  
    4.1 ศึกษาและวิเคราะห์การหาค่าดัชนีมวลกาย โดยศึกษาจาก
ข้อมูลขั นตอนการท างานของสถานพยาบาลที่ท าการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการวัดส่วนสูงและน  าหนักของผู้มาใช้บริการ และน าไป
บันทึกในระบบเพื่อให้แพทย์ได้ท าการวิเคราะห์เบื องต้นของสภาพ
สุขภาพของผู้ใช้บริการ 
     4.2 ศึกษาข้อมูลของ เซ็นเซอร์ความสูง เซ็นเซอร์น  าหนัก ตัว
ประมวลผลกลาง จอLED และแอพพลิเคชั่น  

Arduino 
 

เซ็นเซอร์ส่วนสูง 
 
 

แอพพลิเคชั่น
โทรศัพท์มือถือ 

 
 
ffc 

เซ็นเซอร์น  าหนัก  

เครือข่ายไร้สาย 
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     4.3 ออกแบบและสร้างโครงสร้างการวัดส่วนสูงโดยการใช้การ
วัดค่าด้วย GY-530 VL53L0X น  าหนักโดยการวัดค่าด้วย NA2 
Load Cell 200 Kg วงจรระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ Arduino 
MEGA 2560 R3 Board และวงจรจอแสดงผลLCD ขนาด 20x20 
พร้อมส่งข้อมูลไปแสดงผลผ่าน Bluetooth [1,8] บนอุปกรณ์ที่
ติดตั งแอพพลิเคชั่น โดยมีโครงสร้างการออกแบบตามรูปที่ 4 
     4.4 วิเคราะห์และทดสอบการท างานของเครื่องวัดดัชนีมวล
กายแบบอัตโนมัติ โดยทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง ( Precision) 
และค่าความแม่นย า (Accuracy) ของ ความสูง น  าหนักและค่า
ดัชนีมวลกาย  ค่าการเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดมาตรฐานสากล 

 

 
 และ 

 
 

เมื่อ 
             คือค่าที่แท้จริง 
   คือค่าท่ีวัดได ้

  คือค่าเฉลี่ยที่วัดได ้
 

        

          
 
  รูปที่ 5  หน้าจอแสดงผลบนอุปกรณ์ที่ตดิตั งแอพพลิเคชั่น 
 
 
            
 
 

                                           
 
รูปที่ 4 โครงสร้างของเครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมตัิ 

 
รูปที่  6  เครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัติ
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ตารางที่ 1 การทดลองการวัดส่วนสูงจากเครื่องวัดดัชนีมวลกาย 

 
ตารางที่ 2 การทดลองการวัดน  าหนักจากเครื่องวัดดัชนีมวลกาย 
 
ล าดับ ค่ามาตรฐาน(kg) ค่าท่ีวัดได้(kg) ค่าเฉลี่ย Precision(%) 

1 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68.00 100.00 

Accrucary(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

2 
68 68 68 67 68 68 68 68 67 68 68 67.82 99.73 

Accrucary(%) 100.00 100.00 98.53 100.00 100.00 100.00 100.00 98.53 100.00 100.00 99.71 
 

3 
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52.00 100.00 

Accrucary(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

4 
82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82.00 100.00 

Accrucary(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

5 
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78.00 100.00 

Accrucary(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   

 
ตารางที่ 3 การทดลองการบันทึกดัชนีมวลกายจากเครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัต ิ
 

  ค่าดัชนีมวลกาย     

ล าดับ 
สูตรการ
ค านวณ เคร่ืองวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัต ิ ค่าเฉลี่ย Precision(%) 

1 
24.67 24.68 24.98 24.68 24.68 24.98 25.28 24.68 24.68 24.98 24.68 24.81 99.43 

Accrucary(%) 99.98 98.78 99.98 99.98 98.76 97.52 99.98 99.98 98.76 99.98 99.37 
 

2 
22.20 22.46 22.46 21.88 21.71 22.46 22.20 22.46 22.13 22.20 21.95 22.19 99.95 

Accrucary(%) 98.85 100.00 98.53 97.75 98.85 100.00 98.85 99.67 100.00 98.87 99.14 
 

3 
19.10 19.10 18.87 19.10 18.65 19.10 19.10 19.10 18.87 19.33 18.87 19.02 99.57 

Accrucary(%) 100.00 98.80 100.00 97.62 100.00 100.00 100.00 98.80 98.77 98.80 99.28 
 

4 
23.96 23.96 24.22 23.96 24.49 24.22 23.96 23.96 23.96 24.22 23.96 24.08 99.51 

Accrucary(%) 100.00 98.91 100.00 97.80 101.09 100.00 100.00 100.00 98.91 100.00 99.67 
 

5 
24.62 24.62 24.62 24.90 24.90 24.62 24.34 24.90 24.62 24.62 24.62 24.67 99.79 

Accrucary(%) 100.00 100.00 98.87 98.87 100.00 98.89 98.87 100.00 100.00 100.00 99.55   

  

ล าดับ ค่ามาตรฐาน(cm) ค่าท่ีวัดได้(cm) ค่าเฉลี่ย Precision(%) 

1 
166 166 165 166 166 165 164 166 166 165 166 165.55 99.73 

Accrucary(%) 100.00 99.40 100.00 100.00 99.40 98.80 100.00 100.00 99.40 100.00 99.70 
 

2 
175 174 174 175 177 174 175 174 174 175 176 174.82 99.90 

Accrucary(%) 99.43 99.43 100.00 99.43 99.43 100.00 99.43 99.43 100.00 99.43 99.60 
 

3 
165 165 166 165 167 165 165 165 166 164 166 165.36 99.78 

Accrucary(%) 100.00 99.39 100.00 98.79 100.00 100.00 100.00 99.39 99.39 99.39 99.64 
 

4 
185 185 184 185 183 184 185 185 185 184 185 184.55 99.75 

Accrucary(%) 100.00 99.46 100.00 98.92 99.46 100.00 100.00 100.00 99.46 100.00 99.73 
 

5 
178 178 178 177 177 178 179 177 178 178 178 177.82 99.90 

Accrucary(%) 100.00 100.00 99.44 99.44 100.00 99.44 99.44 100.00 100.00 100.00 99.78   
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5. ผลการวิจัย 
       ผลการวิจัยการพัฒนาเครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัติ 
การออกแบบโครงสร้างของเครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัติ
สามารถท าการวัดค่าส่วนสูงในตารางที่ 1 มีค่าความเที่ยงตรงต่ าสุด
อยู่ที่ร้อยละ 99.73 และค่าความแม่นย าต่ าสุดอยู่ที่ร้อยละ 99.39 
เนื่องจากตัวแปรของของลักษณะของความหนาของผมและการยืน
ในต าแหน่งที่ต่างกันท าให้ค่าของตัวตรวจวัดค่ามีค่าแตกต่างกัน ส่วน
ของการวัดน  าหนัก ในตารางที่ 2  ค่าความเที่ยงตรงต่ าสุดอยู่ที่ร้อย
ละ 99.73 และค่าความแม่นย าต่ าสุดอยู่ที่ร้อยละ 98.53 ซึ่งเกิดขึ น
เพียง 2 ครั งจากการวัดทั งหมด 50 ครั ง ส าหรับในตารางที่ 3 ค่า
ความเที่ยงตรงต่ าสุดอยู่ที่ร้อยละ 99.43 และค่าความแม่นย าต่ าสุด
อยู่ท่ีร้อยละ 99.52 
 
6. อภิปรายผล 
    ผลการวิจัยที่เกิดขึ นจะพบว่าค่าของเครื่องวัดดัชนีมวลกาย
แบบอัตโนมัติมีค่าแตกต่างจากค่าการค านวณจากสูตรเล็กน้อย  ซึ่ง
ค่าที่ได้มีความแตกต่างกันน้อยกว่าร้อยละ 1 สาเหตุเกิดจากการ
ก าหนดค่าต าแหน่งทศนิยมที่น ามาใช้ค านวณของสูตรเพื่อแสดงผลคา่
ดัชนีมวลกายเป็นการใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ท าให้ค่าที่ได้มีความ
แตกต่างจากการค านวณที่ค่าต าแหน่งทศนิยมมากกว่า 2 ต าแหน่ง 
แต่ค่าที่ได้จากเครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัติก็ไม่ได้มีผลต่อการ
แปรค่าความหมายของดัชนีมวลกาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องวัดดัชนี
มวลกายสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ในการพัฒนาเครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัติในอนาคต
ควรเลือกออกแบบการวัดส่วนสูงท่ีเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้ค่าของดัชนี
มวลกายมีค่าแตกต่างจากค่าที่ เกิดจากการค านวณ อาจต้อง
ก าหนดให้มีฐานวัดระดับของระดับความสูงที่ ท าให้ปัญหาของ
ลักษณะของผมที่ไม่เหมือนกัน ท าให้จะได้ค่าที่แม่นย ามากขึ น และ
อาจต้องเปลี่ยนต าแหน่งการแสดงข้อมูลที่หน้าจอแสดงผลบน
เครื่องวัดดัชนีมวลกาย เนื่องจากคนที่ท าการวัดจะขยับตัวเพื่ อดู
ข้อมูลที่แสดงผล ส่งผลให้ในบางครั งระบบยังไม่สามารถบันทึกค่า
เรียบร้อย ส่งผลให้ค่าที่วัดเกิดความคาดเคลื่อนของตัวเลขที่ควรจะ
เป็น 
    ส าหรับการน าไปใช้งานอาจมีการพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูล
ในระบบของเครื่องวัดดัชนีมวลกายแบบอัตโนมัติ ให้ เข้ากับ
ระบบปฏิบัติการที่มีใช้อยู่ตามสถานพยาบาลต่าง เพื่อให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงในอนาคต 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
     คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี จากทุน
สนับสนุนการวิจัย ของกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ(บางเขน) 
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน 
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การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ใส่ปุ๋ยแบบเกลียว     
Design and Development on a Screw Fertilizer Applicator  
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ABSTRACT 
 This research were designed and improved the mechanism of fertilizer applicator performance and 
developed a 5 hp engine for use in weeding and fertilizer application in one step.  A two row fertilizer applicators and 
weeder powered by 5 hp engine was developed for field crop, consisting of a 2-moldboard weeder and screw 
conveying fertilizer unit. The depth of the moldboard weeders could be reached at 15 cm. The fertilizer applicator 
consisted of 2-hopper, 7 kg capacity each. Screw type used for delivering granular fertilizer was 3 cm diameter and 17 
cm length with standard pitch. The screw maximum speed was 35 rpm, from both side to central part and released  in 
the hole. Fertilizer rate could be adjusted up  to 50 kg/rai. An agitator was installed over the outlet to prevent clogging. 
The results of laboratory test and field test were compared between the performance of 2-row fertilizer width of the 
weeder  was about 27-31 cm and  working depth was about 8-11 cm. The working speed of 2-row fertilizer applicator 
(screw type) and weeder and the farmer’s fertilizer applicator (drum type) and weeder were  1 m/s. The fertilizer 
occurred at the delivery hole. For screw type, rate of fertilizer applicator was uniformed at both full and one fifth level 
and clogging and broken of fertilizer in the delivery part were not  found. 
Keywords: fertilizer applicator, screw conveying fertilizer 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและปรับปรุงกลไกการใส่ปุ๋ยเม็ดให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนารถต้นก าลังขนาด 5 แรงม้า เพื่อใช้ในการ

ก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย ในขั้นตอนเดียว เครื่องต้นก าลังประกอบด้วยใบก าจัดวัชพืชเป็นแบบหัวหมู จ านวน 2 แถว สามารถปรับความลึกในการ
ท างานได้ถึง 15 ซม. มีระยะห่างระหว่างแถว 50-75 ซม. สามารถปรับระยะแถวได้ตามชนิดพืช ใบกลบสามารถปรับหน้ากว้างในการก าจัด
วัชพืชได้ในช่วง 25-30 ซม. อุปกรณ์ใส่ปุ๋ยเป็นเกลียวล าเลียงแบบมาตรฐาน ล าเลียงปุ๋ยจากตรงกลาง ออกด้านข้าง ขนาดใบเกลียว 17 ซม. ถัง
บรรจุปุ๋ยสามารถบรรจุปุ๋ยได้ประมาณ  7 กิโลกรัมต่อถัง สามารถปรับอัตราการใส่ปุ๋ยไดสู้งถึง 50 กิโลกรัม/ไร่ ในถังบรรจุปุ๋ย มีใบกวนปุ๋ยช่วยให้
ปุ๋ยไหลสะดวกติดตั้งอยู่บนช่องทางออก ถังปุ๋ยทั้ง 2 ใบ ติดตั้งบนเครื่องต้นก าลังห่างจากแกนเพลาล้อ 64 ซม. มีระบบส่งก าลัง ที่ควบคุม
ความเร็วรอบเกลียวไม่เกิน 35 รอบต่อนาที  ผลการทดสอบเปรียบเทียบเครื่องใส่ปุ๋ยแบบเกลียวกับเครื่องใส่ปุ๋ยแบบทรงกระบอกของเกษตรกร 
ที่ความเร็วในการปฎิบัติงาน 1 เมตร/วินาที พบว่าใบก าจัดวัชพืชแบบหัวหมูที่ความกว้างในการท างานในช่วง 27-31 ซม. ความลึกในการ
ท างานอยู่ในช่วง 8-11 ซม. เครื่องใส่ปุ๋ยเกษตรกรเมื่อทดสอบเป็นเวลานานพบว่ามีความแตกต่างในอัตราการให้ปุ๋ยของถังปุ๋ยทั้งสองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 5%  และมีปัญหาต้องใช้แรงงานมากในการเลี้ยวที่หัวงาน ปุ๋ยแตกเป็นผงท าให้เกิดการอุดตัน ส าหรับเครื่องใส่ปุ๋ยแบบ
เกลียว มีอัตราการใส่ปุ๋ยสม่ าเสมอในระดับเม็ดปุ๋ยเต็มถัง และ 1/5 ถัง ซึ่งมีความแตกต่างในอัตราการใส่ปุ๋ยน้อยกว่าระบบใส่ปุ๋ยแบบ
ทรงกระบอกมาก ไม่พบปัญหาอุดตันของปุ๋ยในระบบใส่ปุ๋ยและไม่มีปัญหาการแตกของปุ๋ย 
ค าส าคัญ: อุปกรณ์ใส่ปุย๋, อุปกรณใ์ส่ปุ๋ยแบบเกลียว 
 
 

1. บทน า 
 ในขบวนการผลิตพืช การก าจัดวัชพืชเพื่ อป้องกันการแย่ง
อาหารของพืชก่อนการใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน กระท าโดยการไถพรวนบ ารุง
ดินระหว่างต้นพืชพร้อมถางหญ้า และเก็บหญ้า รวมทั้งวัชพืชอื่นๆ 
ออกจากพื้นที่เพาะปลูก จากนั้นก็โรยปุ๋ยบ ารุงดินแล้วพูนโคนกลบ 
(10, 11, 12 ;13) ซึ่งถือว่าปุ๋ยคือปัจจัยหลักตัวหนึ่งในการผลิตพืช ได้
มีการศึกษา (5) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และนครสวรรค์ ใน

พื้นที่เพาะปลูก ข้าวโพด ถั่วเหลือง และอ้อย พบว่า  เกษตรกรนิยม
ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และ 16-20-0 โดยวิธีการใช้คนเดินโรยปุ๋ย
ระหว่างต้นพืช จากนั้นใช้คนหรือเครื่องพูนโคนกลบ พร้อมการก าจัด
วัชพืชมีเพียง 13.5% ขณะที่   เกษตรกร 22.7%  ใช้เครื่องก าจัด
วัชพืชพร้อมเครื่องโรยปุ๋ยระหว่างต้นพืชโดยมีการพูนโคนกลบ จาก
ข้อมูลการส ารวจพบว่า เกษตรกรให้ความส าคัญในการใส่ปุ๋ยพร้อม
การก าจัดวัชพืชดังแสดงในตารางที่ 1 [6,10,11,12;13] 
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ตารางที่ 1 ร้อยละการก าจดัวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ยของเกษตรกร 
การก าจัดวัชพืช ข้าวโพด 

(%) 
ถั่วเหลือง 

(%) 
อ้อย  
(%) 

ครั้งท่ี 1 67.4 100 100 
ครั้งท่ี 2 11.8 29.4 27.3 

 
เครื่องก าจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ยเม็ดที่ใช้ส าหรับพืชไร่ เช่น ข้าวโพด

และถั่วเหลือง พบว่าเกษตรกรได้ดัดแปลงเครื่องปลูกพืชที่มีอยู่น ามา
ติดตั้งหลังใบก าจัดวัชพืชแบบต่างๆ เช่น หัวหมู และแบบยกร่องพูน
โคน (รูปที่ 1 และรูปที่ 2) เป็นต้น  ใช้ในการใส่ปุ๋ยเม็ดระหว่างแถว
ต้นพืชและก าจัดวัชพืชพร้อมกัน จากการส ารวจพบว่า อุปกรณ์ให้ปุ๋ย
เป็นการน าระบบกลไกการหยอดเมล็ดพืชมาใช้เป็นกลไกการหยอด
ปุ๋ย และระบบที่ใช้กันแพร่หลายคือ กลไกแบบทรงกระบอกเจาะรู  
ขนาดรูหยอด และความเร็วรอบทรงกระบอก ใช้ในการก าหนด
ปริมาณปุ๋ย ขณะที่ปุ๋ยไหลลงสู่รูหยอดปุ๋ยจะถูกบีบและแตกเป็นผง 
ท าให้เกิดการอัดตัวที่รูหยอดเกิดการอุดตัน ท าให้ไม่สามารถก าหนด
ปริมาณปุ๋ยได้ตามต้องการ 
  
2. ความส าคัญของปัญหาวิจัย 
 วิธีการใส่ปุ๋ยที่เกษตรกรยังปฎิบัติกันอยู่คือ การใช้คนเดินโรย
ระหว่างแถวต้นพืช แล้วตามด้วยเครื่องมือดายหญ้าและพรวนดิน 
พร้อมกับกลบปุ๋ยไปด้วย  ส าหรับเครื่องใส่ปุ๋ยได้มีการดัดแปลงเอา
เครื่องปลูกพืชมาต่อพ่วงหน้าใบก าจัดวัชพืชโดยมีอุปกรณ์ให้ปุ๋ย 2 
แบบคือ แบบทรงกระบอกเจาะรู แบบเกลียว (แสดงในรูปที่  3 ( ก ) 
และ (ข)) ส าหรับเครื่องก าจัดวัชพืชที่มีอยู่ทั่วไป ผลิตและจ าหน่าย 
จากโรงงานท้องถิ่น และน าเข้าจากต่างประเทศ (ตารางที่ 1) [6]  มี
ดังนี ้

1. เครื่องก าจัดวัชพืชแบบต่อพ่วงรถไถเดินตาม (รูปที่ 2) มี 3 
แบบ คือ แบบยกร่องพูนโคน แบบหัวหมู และแบบซี่คราด สามารถ
ท างานได้ครั้งละ 1-2 แถว ความสามารถในการท างานประมาณ 2 
ไร่ต่อช่ัวโมง 

2. เครื่องก าจัดวัชพืชแบบจอบหมุนติดเครื่องยนต์เบนซิน
ขนาด 2.5-3.5 แรงม้า เป็นแบบน าเข้าจากต่างประเทศสามารถ
ท างานได้ครั้งละ 1 แถว มีระบบเลี้ยวและเกียร์เดินหน้าถอยหลัง 
สามารถใช้งานได้คล่องตัวแต่มีราคาแพง 

3. เครื่องก าจัดวัชพืชแบบต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ (รูปที่ 1) มี
ลักษณะใบก าจัดวัชพืชเช่นเดียวกับแบบต่อพ่วงรถไถเดินตามแต่
สามารถท างานได้ครั้งละ 2-4 แถว ขึ้นอยู่ก ส าหรับรถแทรกเตอร์
ขนาด 18-35 แรงม้า มีความสามารถในการก าจัดวัชพืชประมาณ 7-
8 ไร่/ช่ัวโมง 

การใส่ปุ๋ยเคมีพร้อมกับการยกร่องปลูกพืชถูกฝังกลบในร่องปลูก 
ท าให้ลดการสูญเสียจากปุ๋ยเคมีลงได้ และท าให้พืชสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้สูงสุด ซึ่งต่างจากการให้ปุ๋ยโดยการหว่านบนผิวดิน 
ระหว่างแถวปลูก ท าให้เกิดการสูญเสียง่ายจากการถูกชะล้างหลังการ
ให้น้ าพืช [9] เนื่องจากปุ๋ยเม็ดมีคุณสมบัติทางกายภาพแตกต่างกับ
เมล็ดพืช ดังนั้นจึงควรมีการออกแบบอุปกรณ์ใส่ปุ๋ย [2,4;8] ที่สามารถ

แก้ไขปัญหาการอุดตันและการแตกของปุ๋ย สามารถปรับอัตราการใส่
ปุ๋ยได้ตามต้องการ และอัตราการใส่ปุ๋ยต้องสม่ าเสมอตลอดการใช้งาน 
ส าหรับอุปกรณ์ก าจัดวัชพืชต้องออกแบบให้สามารถปรับหน้ากว้างใน
ก าจัดวัชพืช และสามารถกลบปุ๋ยได้ดี  งานวิจัยนี้ได้ด าเนินงานวิจัย
พัฒนาโดยพัฒนาอุปกรณ์ใส่ปุ๋ยแบบเกลียวสองทาง ติดตั้งกับเครื่อง
ก าจัดวัชพืชแบบไถกลบจ านวน 2 แถว ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด 
5 แรงม้า  โดยมีวัตถุประสงค์ให้สามารถก าจัดวัชพืช  พร้อมการใส่ปุ๋ย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
รูปที่ 1 เครื่องก าจัดวัชพืชแบบยกร่องต่อพ่วงรถแทรกเตอร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 เครื่องก าจัดวัชพืชแบบไถหัวหมูต่อพ่วงรถไถเดินตาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 อุปกรณ์ให้ปุ๋ยแบบ (ก) ทรงกระบอก (ข) และแบบเกลยีว 
 

(ข) 

(ก) 

(ข) 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเครื่องก าจัดวัชพืชที่มีใช้ในประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
รูปที่ 4 เครื่องก าจัดวัชพืชและใสปุ่๋ยขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์เบนซนิขนาด 5 แรงม้า 

 
 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ปรับปรุงและพัฒนากลไกการใส่ปุ๋ยเม็ดที่มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนารถต้นก าลังขนาด 5 แรงม้า เพื่อใช้ในการก าจัด

วัชพืชและใส่ปุ๋ยส าหรับพืชไร่ 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การออกแบบและสร้างเครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย ติดตั้งบนต้น
ก าลังขนาด 5 แรงม้า เครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยแบบเกลียวจ านวน 
2 แถว ที่ออกแบบและสร้าง [4] ได้แสดงในรูปที่ 4 มีส่วนประกอบ
ส าคัญดังนี้ 

1. ใบก าจัดวัชพืช เป็นแบบหัวหมู จ านวน 2 แถว สามารถ
ปรับระยะห่างระหว่างแถวได้ตั้งแต่ 50-75 ซม. ใบกลบสามารถปรับ
หน้ากว้างในการท างานได้ระหว่าง 25-30 ซม. ความลึกในการก าจัด 
0-15 ซม. 

2. ระบบการใส่ปุ๋ย แบบเกลียวสองทางล าเลียงวัสดุออก
ด้านข้าง  (รูปที่ 5) เป็นเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. ระยะพิช 
3 ซม. ยาว 17 ซม. มีแปรงท าความสะอาดที่ เกลียวล าเลียงปุ๋ย
ตลอดเวลาการท างาน [8] 

 
รูปที่ 5 กลไกใส่ปุย๋แบบเกลียวสองทางส าหรับล าเลยีงปุ๋ยเมด็ 
 

3. ถังบรรจุปุ๋ย เป็นถังเหล็กจ านวน 2 ถัง แยกท างาน
อิสระ มีขนาดความความจุ 2-6 กิโลกรัมต่อถัง ถังปุ๋ยส่วนบนเป็นทรง
สี่เหลี่ยมขนาด 20x20x10 ซม. ส่วนล่างเป็นรูปทรงลิ่มมีมุมเอียงกัน
แนวระดับ 550  ขนาดช่องทางออกปุ๋ยมีขนาด 20x3 ซม. เพื่อป้องกัน
การอุดตันของปุ๋ย [2] มีลิ้นสามารถปรับอัตราการให้ปุ๋ยได้ถึง 50 
กิโลกรัมต่อไร่ [8]   ถังเปล่าหนัก 7 กิโลกรัมต่อแถว 

4. ใบกวนปุ๋ย ประกอบด้วยใบกวนปุ๋ย จ านวน 4 ชุด 
ติดตั้งอยู่ในถังบรรจุปุ๋ยสูงจากระดับช่องทางออก 10 ซม.    

5. ท่อส่งปุ๋ย เป็นท่อพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 
สามารถน าปุ๋ยลงดินโดยไม่มีการติดขัด 

6. ระบบส่งก าลัง เกลียวส่งปุ๋ยและชุดใบกวนปุ๋ย จะต้อง
ขับเคลื่อนท่ีความเร็วรอบต่ ากว่า 35 รอบต่อนาที [2]  โดยขับเคลื่อน
จากล้อรถไถโดยตรง 

 

เครื่องก าจัดวัชพืช ราคา ต้นก าลัง 
ความสามารถ
ในการท างาน 

น  าหนัก
รวม 

การปรับระยะหา่ง
ระหว่างล้อ 

 
บาท (แรงม้า) ไร่/ชม. (กก.) (ซม.) 

จอบ 160-200 คน 0.08 - - 
เครื่องก าจัดวัชพืชแบบขับเคลื่อนโดย
เครื่องยนต ์5 แรงม้า 15,000 5 1.2 100 70-120 
จอบหมุน (ฮอนด้า) 40,000 5.2 1.5-2 80 40-60 
จอบหมุน (ไต้หวัน) 39,000-43,000 5-8 1.5-2 75 - 
เครื่องก าจัดวัชพืชแบบขับเคลื่อนโดย
รถไถเดินตาม 30,000-50,000 

10-
11.5 2 300-400 60 

เครื่องก าจัดวัชพืชแบบขับเคลื่อนโดย
แทรกเตอร ์

150,000-
350,000 18-35 7-8 

610-
1,500 85 

แบบหัวหม ู
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5. วิธีการทดสอบ [1,3;7] 
1.ทดสอบเปรียบเทียบเครื่องใส่ปุ๋ยแบบเกลียวที่ออกแบบ และ

แบบทรงกระบอกของเกษตรกร ในห้องปฎิบัติการ บันทึกอัตราการ
ให้ปุ๋ย และน ามาเปรียบเทียบความสม่ าเสมอของอัตราการใส่ปุ๋ย 

2.ทดสอบเปรียบเทียบเครื่องใส่ปุ๋ยแบบเกลียวที่ออกแบบ และ
แบบทรงกระบอกของเกษตรกร ต่อพ่วงรถอเนกประสงค์ขนาด 5 
แรงม้าที่ได้พัฒนา พร้อมติดตั้งใบก าจัดวัชพืชแบบหัวหมู ด าเนินการ
ทดสอบในแปลงทดลอง บันทึกข้อมูลอัตราการให้ปุ๋ย ความกว้าง 
ความลึกของอุปกรณ์เปิดร่อง และ ความเร็วในการท างาน 

3. ทดสอบเครื่องใส่ปุ๋ยแบบเกลียวต่อเนื่อง 8 ช่ัวโมง ในแปลง
ทดลองบันทึกข้อมูลอัตราการให้ปุ๋ย ความกว้าง ความลึกของอุปกรณ์
เปิดร่อง และความเร็วในการท างาน 

 
6. ผลการทดสอบและวิจารณ์ 
6.1 การทดสอบเปรียบเทียบเคร่ืองใส่ปุ๋ยแบบเกลียวและแบบ
ทรงกระบอกของเกษตรกรในห้องปฎิบัติการ 

1. เปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยกับความเร็วรอบอุปกรณ์ปุ๋ยที่เพ่ิมขึ้น 
(รูปที่ 7) เมื่อความเร็วรอบอุปกรณ์ใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นอัตราการให้ปุ๋ยก็จะ
เพิ่มขึ้น แต่ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของปุ๋ยพบว่าปุ๋ยที่ผ่าน
เครื่องใส่ปุ๋ยของเกษตรกร จะแตกเป็นผงและสีปุ๋ยจะซีดลง (รูปที่ 6) 

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณของปุ๋ยในแต่ละแถว 
เฉพาะเครื่องใส่ปุ๋ยเกษตรกร (รูปที่ 9) เมื่อความเร็วรอบสูงขึ้นถัง
บรรจุปุ๋ยทั้ง 2 ถัง มีอัตราการให้ปุ๋ยแตกต่างมากกว่าระบบให้ปุ๋ยแบบ
เกลียวสูงเกือบร้อยละ 50 ที่ความเร็วรอบสูงๆ แต่ที่ความเร็วรอบต่ า
ความแตกต่างในอัตราการให้ปุ๋ยมีค่าน้อยมากถ้าไม่พบปัญหาอุดตัน
ในระบบ  

3. เปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการให้ปุ๋ยส าหรับปุ๋ย 2 
ชนิด เฉพาะเครื่องใส่ปุ๋ยแบบเกลียว พบว่ามีความแตกต่างกันของ
อัตราใส่ปุ๋ยทั้งสองสูตร ประมาณร้อยละ 25-40 (รูปที่ 8) 

 

 
รูปที่ 6 ลักษณะปุ๋ยเม็ดแตกเป็นผง เมื่อผ่านระบบหยอดทรงกระบอก 
 
6.2 ทดสอบเปรียบเทียบเคร่ืองใส่ปุ๋ยแบบเกลียวทรงและแบบ
ทรงกระบอก ในแปลงทดลอง 

 ได้แสดงในตารางที่ 2 พบว่าเครื่องใส่ปุ๋ยแบบทรงกระบอกมีความ
แตกต่างของอัตราการให้ปุ๋ยในถังทั้ง 2 ใบ อัตราการให้ปุ๋ยมีการ
เปลี่ยนแปลงมาก พบว่าอัตราการให้ปุ๋ยระหว่างถังซ้ายและขวา
แตกต่ างกัน ร้อยละ 53, 67 และ 90  ในแปลงที่  1, 2 และ 3 
ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

 ส าหรับเครื่องใส่ปุ๋ยแบบเกลียว ความแตกต่างของอัตราการให้ปุย๋
ในถังทั้ง 2 ใบ พบว่าอัตราการให้ปุ๋ยระหว่างถังซ้ายและถังขวา
แตกต่างกัน 19, 2 และ 7% ในแปลงที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ โดย
อัตราการให้ปุ๋ยมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าเครื่องใส่ปุ๋ยแบบ
ทรงกระบอกมาก (ตารางที่ 2) 
 
6.3 ผลการทดสอบระยะยาว (8 ชั่วโมง) 
 เครื่องใส่ปุ๋ยแบบทรงกระบอกของเกษตรกรเกิดการอุดตันของปุ๋ย 
ส่งผลให้ปริมาณการใส่ปุ๋ยในแต่ละแถวมีความแตกต่างกันมาก และมี
ปัญหาการเลี้ยวท่ีหัวงาน เนื่องจากเครื่องมีน้ าหนักมาก จึงด าเนินการ
ทดสอบระยะยาวเฉพาะอุปกรณ์ใส่ปุ๋ยแบบเกลียว 
 ผลการทดสอบเครื่องใส่ปุ๋ยแบบเกลียวระยะยาว 8 ช่ัวโมง ที่
ความเร็วในการท างานประมาณ 1 เมตร/นาที (ความเร็วอุปกรณ์ใส่
ปุ๋ย 24 รอบ/นาที)  อัตราการใส่ปุ๋ยเฉลี่ยทุกๆครึ่งช่ัวโมง  ในถังซ้าย 
24.0+3.03 กิโลกรัม/ไร่ และในถังขวา 24.8+2.60  กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งมี
อัตราการให้ปุ๋ยสม่ าเสมอเป็นท่ีน่าพอใจ 
จากการทดสอบเครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยแบบทรงกระบอกและ
แบบเกลียว พบว่าในการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าเครื่องใส่ปุ๋ย
แบบเกลียวให้อัตราหยอดที่สม่ าเสมอมากกว่าแบบทรงกระบอก และ
ในการทดสอบบนแปลงระยะยาว เครื่องใส่ปุ๋ยแบบเกลียวให้อัตรา
หยอดที่สม่ าเสมอเป็นท่ีน่าพอใจ 
 
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

 ในการท างานที่แท้จริงในแปลงนั้น อัตราการให้ปุ๋ยที่สม่ าเสมอ
ขึ้นอยู่กับความเร็วที่สม่ าเสมอในการท างาน ความเร็วรอบเกลียวใส่
ปุ๋ย ระบบท าความสะอาดเกลียวส่งปุ๋ยและระบบกวนปุ๋ย ช่วยให้การ
ไหลของปุ๋ยคล่องตัวและสม่ าเสมอขึ้น ขนาดถังบรรจุปุ๋ยต้องออกแบบ
ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยต้องค านึงถึงมุมเอียงถัง ชนิดปุ๋ย และน้ าหนัก
ปุ๋ยที่กดลงที่ช่องทางออก ใบก าจัดวัชพืชแบบหัวหมูควรสามารถปรับ
ความกว้างใบหัวหมูในการท างานระหว่างแถวต้นพืชได้ 
 การศึกษาความเร็วระบบอุปกรณ์ใส่ปุ๋ยท าเฉพาะในช่วงที่ใช้งาน
ในปัจจุบัน คือความเร็วรอบ 10 20 และ 30 รอบต่อนาที ควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมที่ความเร็วรอบสูงขึ้น เพื่อหาความเร็วรอบที่
เหมาะสมในการออกแบบระบบอุปกรณ์ใส่ปุ๋ย 
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(ก) 

 

(ข) 
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบระบบให้ปุ๋ยและอัตรา

ใส่ปุ๋ย 
 

 
รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบระบบให้ปุ๋ย ชนิดปุ๋ย 

และ ถังปุ๋ยแต่ละแถว 
 

 
รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบระบบให้ปุ๋ย ส าหรับ

ปุ๋ยแต่ละถัง 
 

 
ตารางที่ 2  ผลการทดลองอุปกรณ์ใส่ปุ๋ยแบบทรงกระบอก และแบบเกลียวในแปลงทดสอบ 

รูปแบบอุปกรณ์ใส่ปุ๋ย ร้อยละความแตกต่าง 

 
แปลงทดลองที่ 1 แปลงทดลองที่ 2 แปลงทดลองที่ 3 

1. เครื่องใส่ปุ๋ยแบบทรงกระบอกจ านวน 2 แถว 
                   ความลึกในการท างาน (ซม.) 10.3+2.36 11.0+1.70 10.6+0.97 

                ความกว้างในการท างาน (ซม.) 29.8+2.85 30.5+1.80 29.9+1.37 
อัตราการให้ปุย๋ (กก/ไร่)  

                    ถังซ้าย 7.72+2.83 5.84+14.87 5.0+2.79 
                 ถังขวา 16.6+2.2 1.94+8.7 9.63+4.04 
ความเร็วในการท างาน (เมตร/วินาที) 0.99+0.03 0.99+0.02 0.99+0.03 

    2. เครื่องใส่ปุ๋ยแบบเกลียวจ านวน 2 แถว 
                   ความลึกในการท างาน (ซม.) 8.5+1.08 9.5+1.27 9.3+1.16 

                ความกว้างในการท างาน (ซม.) 27.1+1.29 27.8+2.10 28.4+1.43 
อัตราการให้ปุย๋ (กก/ไร่)  

                    ถังซ้าย 20.62+3.4 17.7+1.51 15.17+3.23 
                 ถังขวา 16.8+2.78 17.43+2.0 14.11+3.03 
ความเร็วในการท างาน (เมตร/วินาที) 0.93+0.06 0.92+0.06 0.92+0.05 
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บทคัดย่อ 

 การจัดการเรียนรู้จัดเป็นกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมอย่างหนึ่ง ที่สร้างคนรุ่นใหม่ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาสังคมที่ตนเองอยู่ให้มีความเจริญมั่งคงและสืบเนื่องต่อไป การจัดการศึกษาที่ดีนั้นต้องไม่มุ่งแต่เพียงความรู้หรือความสามารถเพียงอย่าง
เดียวเป้าหมายการศึกษาที่แท้จริงคือ การพัฒนาศักยภาพท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคลให้ได้พัฒนาการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมการ
เปลี่ยนแปลงเพราะสังคมปัจจุบันมีการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงมีโครงการและกิจกรรมที่ส าคัญจ านวนมากที่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใช้ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจคือสื่อสารเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน และสามารถเปรียบเทียบกับการ
เรียนการสอนที่ใช้แผนการสอนตามปกติของครูผู้สอน  
ค าส าคัญ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, ศักยภาพการเรียน, การสอนออนไลน์ 
 

Abstract 
 Social learning management The purpose of this study is to develop a new generation of education quality 
and social self-development. Good education is not only knowledge or ability, but also development potential. 
Everyone has different development and learning to adapt to social changes because the current society has changed. 
Rapids The development of teaching quality must be student-centered. Many important activities can improve the 
quality of teaching according to the development direction of the quality of education. decision support system Online 
teaching of decision support system Another option is to improve teaching ability. The purpose of this study is to 
compare the traditional teaching plan. 
Keywords : Decision support system, Study potential, Online teaching 
 
 

1. บทน า 
 การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการเพิ่มศักยภาพการเรียนใน
รายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์กรณีศึกษารายวิชาเคมี ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่  5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 2. เพื่อพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยศึกษากับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 5 โรงเรียนมัธยมสาธิต 3. 
เพื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนที่ใช้แผนการสอนตามปกติของ
ครูผู้สอน โดยงานวิจัยนี้ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่

เรียนกับครู และกลุ่มที่ใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการเรียนการสอน 
ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีนักเรียนกลุ่มละ 30 คน ซึ่งในแต่ละกลุ่มยังแบ่ง
นักเรียนออกเป็นกลุ่มระดับอ่อน กลุ่มระดับปานกลาง และกลุ่มเรียน
เก่ง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการเพิ่มศักยภาพการเรียน
ในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษารายวิชาเคมี  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้น าเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ส าหรับพัฒนาระบบ
ได้แก่ ฮิวริสติกส์  การวัดผลแบบอิงกลุ่ม การหาค่าความเชื่อมั่นของ
ข้อสอบด้วยวิธี คูเตอร์ริชาร์ดสัน ความยากง่ายข้อสอบ และอ านาจ
จ าแนกข้อสอบ จากผลการท าข้อสอบจ านวน 40 ข้อ ของทั้งสอง
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กลุ่มพบว่า กลุ่มที่เรียนกับครู และเรียนกับระบบท่ีได้พัฒนาขึ้น มีผล
คะแนนสอบสูงขึ้นทั้งสองกลุ่ม นอกจากน้ียังพบอีกว่า กลุ่มระดับปาน
กลาง และกลุ่มเก่ง ท่ีเรียนกับระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมีผลการสอบที่สูง
กว่าที่เรียนกับครู กลุ่มปานกลางที่เรียนกับระบบที่ได้พัฒนาขึ้น
สามารถท าข้อสอบได้มากกว่ากลุ่มปานกลางที่เรียนกับครู ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.2 ข้อ กลุ่มนักเรียนเก่งที่เรียนกับระบบที่ได้
พัฒนาขึ้นสามารถท าข้อสอบได้มากกว่ากลุ่มนักเรียนเก่งที่เรียนกับ
ครู ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 1.2 ข้อ  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการเพิ่มศักยภาพ
การเรียนในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์กรณีศึกษารายวิชาเคมี ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา  
2.2 เพื่อพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยศึกษากับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 5 โรงเรียนมัธยมสาธิต  
2.3 เพื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนที่ใช้แผนการสอนตามปกติ
ของครูผู้สอน 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอนในรูปแบบของการสอนแบบครูสอนปกติกับการสอนแบบใช้
เทคโนโลยี ช่วย เพื่ อการพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 คน ตัวแปรต้น นักเรียน ,สื่อการเรียน
การสอน ,แบบฝึกหัด ตัวแปรตาม ผลการทดสอบ 
 ขอบเขตเนื้อหาทั้งหมดใช้ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนในรูปแบบของการสอนแบบครูสอนปกติกับ
การสอนแบบใช้เทคโนโลยีช่วย ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 การศึกษาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test 
      ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม 
สามารถทดสอบได้โดยใช้ Z – test  เมื่อกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีขนาด
ใหญ่ โดยในการวิจัยทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ คือ n ≤100  
และเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กจะใช้ t – test ในการทดสอบ ซึ่งถ้า
กลุ่ ม ตั วอย่ าง 2  กลุ่ ม  เป็ น อิ ส ระจากกั น จะใช้  t – test for 
independent samples ใน ก า ร ท ด ส อ บ แ ล ะ ใช้  t – test for 
dependent samples ในการทดสอบกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ
จากกัน 
 
4.2 การศึกษาคุณภาพแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ 
 ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจคือหลกัการในการช่วยผูต้ัดสินใจใน
การสังเคราะห์สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจที่ดีที่สุด   โดยการใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ในการรวบรวมสารสนเทศส าหรับน ามา
แก้ไขปัญหา และใช้ส าหรับการตัดสินใจที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้ค าตอบที่
ดีที่สุด  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีวิวัฒนาการมาจาก หัวข้อ

ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  “ The study of the hypothesis for 
organization decision”  ที่สถาบันเทคโนโลยี Carnegi ระหว่าง 
1950-1960 และ “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อการ
ท างาน” ในปี 1960   จากการเริ่มต้นตรงนี้เองที่เป็นการพัฒนา
โปรแกรมขึ้นเป็นจ านวนมาก  
 
4.3 การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   กิตติ   ภักดีวัฒนะกุล . (2546)  กล่าวว่า การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเป็นการสร้างระบบงานใหม่หรือปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มี
อยู่ให้สามารถท างานเพื่อแก้ปัญหาการด าเนินงานได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน โดยอาจน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ประมวลผล เรียบเรียง เปลี่ยนแปลง  และจัดเก็บผลลัพธ์ตามต้องการ   
          
4.4 การจัดการฐานข้อมูล 
 โอภาส   เอี่ ยมสิ ริ วงศ์  (2546) กล่ าวว่ าระบบฐานข้อมู ล 
(Database Management System:DBMS) เป็นแหล่งหรือศูนย์
รวมของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน มีกระบวนการจัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลที่มีแบบแผนซึ่งก่อให้เกิดฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งรวมของข้อมูล
จากส่วนต่างๆและถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล การส ารองข้อมูล และการเรียกคืนข้อมูล
ในกรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหาย การจัดเก็บข้อมูลรวมเป็น
ฐานข้อมูลจะก่อให้เกิดประโยชน์ 
 
4.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในการศึกษาในทุก ๆ 
ระดับการศึกษาของสหรัฐอเมริกาในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา และ
สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่เช่ือว่าวิธีการสอนนี้มีความส าคัญต่อ
อนาคตของการศึกษา [1] การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและหลักสูตร
ออนไลน์ได้ท าการศึกษาออนไลน์เป็นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา [2] อย่างไรก็ตามความพร้อมของผู้เรียนในการ
เรียนออนไลน์เป็นหนึ่งในประเด็นที่ส าคัญของงานวิจัย [3] [4] ซึ่ง
ผู้ เรียนที่ เข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์บางส่วนเท่านั้นที่ประสบ
ความส าเร็จ [5] การเรียนในรูปแบบออนไลน์อาจท าให้ผู้เรียนรู้สึก
โดดเดี่ยวและขาดการติดต่อกับผู้เรียนอื่น ๆ เช่น การเรียนรู้ การ
พูดคุย [6] นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้เช่น 
การผสมผสานมัลติมีเดียเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ โดย
ใช้หลักการสร้างเชิงทฤษฎี [7] ตัวอย่างของมัลติมีเดียได้แก่ เกมการ
เรียนรู้วิดีโอและการจ าลอง อย่างไรก็ตามมัลติมีเดียที่ใช้ในทางที่ผิด 
อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อีกด้วย [8] แต่ก็มี
งานวิจัยหนึ่งที่ออกแบบการเรียนการสอนออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ less-
is-more, more-is-more, และ focus-more-is-more [9] ซึ่ งวิ ธี 
less-is-more จะเป็นการลดหรือก าจัดวัสดุภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยง
การเบี่ยงเบนใด ๆ ในกระบวนการเรียนรู้ ส าหรับ more-is-more 
คือการมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มคุณสมบัติ เช่น กราฟิก เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
ด้วยความเข้าใจ และ focus-more-is-more คือ การให้นักเรียนมี
เวลาเพียงพอในการเรียนรู้เนื้อหาของหลักสูตรในขณะที่ใช้คุณสมบัติ
เพิ่มเติมเป็นกราฟิกและสถานการณ์การเรียนรู้ และให้นักเรียนได้รับ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
531ภาคบรรยาย



 
 

 

การเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนหลายครั้ง นอกจากนี้งานวิจัยหนึ่งมีการ
พัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้หลายประเภทเพื่อดึงดูดนักเรียนใน
ห้องเรียนออนไลน์ และมีการแนะน าเทคโนโลยีในช่วงต้นของการ
เรียน [10] 
 
5. วิธีการวิจัย 

งานวิจัยด าเนินการวิจัยโดยการพัฒนาโปรแกรมเพื่อรวบรวม
ข้อมูลการท าแบบทดสอบของนักเรียนและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
จ าแนกนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ 1 เรียนกับครูตามปกติ 
กลุ่มที่ 2 ใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการเรียนการสอน โดยขั้นตอน
แรกให้นักเรียนท า Pre-Test ทั้งสองกลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมคะแนน
ก่อนเรียน ขั้นที่  2 น าคะแนนของกลุ่ม 2 มาจ าแนกตามเกณฑ์
มาตรฐาน  ซึ่งประกอบไปด้วยเกณฑ์ดีเยี่ยม เกณฑ์ดีมาก เกณฑ์ดี 
เกณฑ์พอใช้ และจัดกลุ่มนักเรียนท่ีมผีลคะแนน ในเกณฑ์ดีมากและดี 
,เกณฑ์ดีและพอใช้ ,เกณฑ์ปรับปรุง มาเพื่อจัดเนื้อหาการเรียนที่
เหมาะส าหรับเด็กนักเรียนตามคะแนนที่นักเรียนได้จ าแนกตามกลุ่ม
ให้นักเรียนศึกษาแบบการเรียนการสอนภายในโปรแกรมและ
แบบฝึกหัด เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาและได้ทดลองท า
แบบฝึกหัดก่อนท า TEST อีกครั้ง เมื่อนักเรียนได้อ่านเนื้อหาและท า
แบบทดสอบครบแล้วจึงให้นักเรียนกลับมาท า Post-test อีกครั้ง 
เพื่อวัดผลนักเรียนที่สามารถท าคะแนนได้ดีขึ้นถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ ส่วนนักเรียนที่ยังไม่ผ่านให้กลับไปอ่านเนื้อหาและท าแบบฝึกหัด
เพื่อท าความเข้าใจอีกครั้งก่อนทดสอบอีกรอบ ซึ่งเมื่อนักเรียน
สามารถผ่าน Post-test ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ถือว่าระบบ
สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพให้นักเรียนให้มีการพัฒนาความรู้ได้ดีมาก
ยิ่งขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ น าผลคะแนนมาเปรียบเทียบกับ
ผลของอาจารย์ผู้สอนดังรูปที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่1 สถาปัตยกรรมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการ

เพิ่มศักยภาพการเรียน 
 
 

 
รูปที่ 2 แผนผังการท างานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ
การเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
แผนการวิเคราะห์ข้อสอบ 

ผู้วิจัยได้น าระบบสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม     คือระบบที่ใช้ในการช่วยผู้ออกข้อสอบให้
สามารถวิเคราะห์ และเลือกข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานออกมา
ให้  อีกทั้งระบบยังสามารถจัดเก็บข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อให้ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างข้อสอบขึ้นใหม่ทุกครั้ง โดยผู้ใช้
สามารถเลือกข้อสอบได้จากคลังข้อสอบได้รวดเร็ว ซึ่งการท างานของ
ระบบนั้นประกอบด้วยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจคือหลักการในการช่วยผู้ตัดสินใจในการ
สังเคราะห์สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจที่ดีที่สุด   โดยการใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ในการรวบรวมสารสนเทศส าหรับน ามา
แก้ไขปัญหา และใช้ส าหรับการตัดสินใจที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้ค าตอบที่
ดีที่สุด  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีวิวัฒนาการมาจาก หัวข้อ
ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  “The study of the hypothesis for 
organization decision”  ที่สถาบันเทคโนโลยี Carnegi ระหว่าง 
1950-1960 และ “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อการ
ท างาน” ในปี 1960   จากการเริ่มต้นตรงนี้เองที่เป็นการพัฒนา
โปรแกรมขึ้นเป็นจ านวนมาก 
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การวัดผลแบบอิงกลุ่ม (Norm Referenced Measurement) 
การวัดผลแบบอิงกลุ่มเป็นการวัดผลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนที่ได้

จากการแบบท าแบบทดสอบ  หรือผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
กับบุคคลอื่นท่ีท างานหรือท าแบบทดสอบอย่างเดียวกัน  จุดมุ่งหมาย
ของการวัดผลนี้เพื่อต้องการจ าแนกหรือจัดล าดับบุคคลในกลุ่มนั้นๆ 
โดยยึดระดับผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  เป็นเครื่องมือในการ
จ าแนก  น่ันคือจ าแนกตามระดับคะแนนสูงสุด  

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการวัดผลแบบนี้  ต้องการกระจาย
บุคคลให้แตกต่างกันมาก  ฉะนั้นคุณภาพของข้อสอบแบบนี้จึงมี
ความส าคัญมาก ข้อสอบที่ใช้ควรมีเนื้อหาที่เป็นตัวอย่างของเนื้อหา
ทั้งหมดได้ มีความยากง่ายพอเหมาะ  มีค่าอ านาจจ าแนกสูง  การ
ประเมินผลแบบอิงกลุ่มเป็นการประเมินตัวนักเรียนเป็นส่วนใหญ่  
การได้คะแนนสูง-ต่ า ของนักเรียนถือว่าเป็นเพราะความแตกต่างของ
นักเรียนเอง และเป็นความสามารถของข้อสอบท่ีสามารถให้นักเรียน
แตกต่างกันมาก 

การหาค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบด้วยวิธี คูเดอร์ริชาร์ดสัน 
(Kuder-Richardson Method)   

เป็นการหาความคงที่ภายในของข้อสอบฉบับหนึ่งๆ สูตรที่ใช้ใน
การค านวณหาค่าความเช่ือมั่นมี 2 สูตร คือ KR-20  และ KR-21  
(เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2549) 

 
สูตร KR-20  

     
    (2-1) 

 
 

สูตร KR-21 
 

     
  (2-2) 

 
เมื่อ  rtt  แทนค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบที่ค านวณได้จากสูตร 

KR-20 
 k แทนจ านวนข้อค าถามของข้อสอบทั้งฉบับ 

p แทนสัดส่วนของผู้ตอบถูกจากผู้สอบทั้งหมดในแต่ละข้อ 
    

แทนความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

ความยากง่าย (Difficulty) 
ความยกง่ายของข้อพิจารณาได้จากผลการสอบของผู้สอบเป็น

ส าคัญ  ข้อสอบใดที่ผู้สอบส่วนมากตอบถูก ค่าคะแนนเฉลี่ยของ
ข้อสอบสูงกว่า 50%  ของคะแนนเต็ม อาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อสอบที่
ง่าย หรือค่อนข้างง่าย  ข้อสอบที่มีความยากง่ายพอเหมาะคะแนน
เฉลี่ ยของข้อสอบควรมีค่าประมาณ  50%  ของคะแนนเต็ม           
ถ้าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 50 %  แสดงว่าเป็นข้อสอบค่อนข้างยาก 

ดัชนีช้ีวัดความยากของข้อสอบ (p) 
 

 
 (2-3) 

 
การพิจารณาความยากง่ายของข้อสอบรายข้อพิจารณาได้จาก  

จ านวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ  ถ้าข้อใดที่มีผู้ตอบถูกมากกว่าครึ่งของ
ผู้สอบแสดงว่าเป็นข้อสอบที่ง่าย  หรือค่อนข้างง่าย  ถ้าจ านวนผู้ตอบ
ถูกน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สอบทั้งหมด แสดงว่ายากหรือค่อนข้างยาก 

ข้อสอบที่ดีต้องมีผู้ที่ตอบถูกบ้าง ผิดบ้าง  ข้อใดที่ทุกคนตอบผิด 
หรือทุกคนตอบถูก  ถือว่าเป็นข้อท่ียากหรือง่ายเกินไป   

ค่าความยากง่ายแทนด้วย “p” ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1.00 
ข้อสอบที่มีค่า p ต่ าแสดงว่าเป็นข้อสอบที่ยากหรือค่อนข้างยาก 

มีผู้ตอบถูกน้อย 
ข้อสอบที่มีค่า p สูงแสดงว่าเป็นข้อสอบท่ีง่ายหรือค่อนข้างง่าย มี

ผู้ตอบถูกมาก 
การแปลความหมายค่า p อาจแบ่งได้เป็น 5 ช่วง ดังนี ้

 
ค่า p = 0 - .19  เป็นข้อสอบที่ยากมากมีผุ้ตอบถูกไม่ถึง 20 คน

จากผู้สอบ 100 คน 
ค่า p = .20 - .39  แสดงว่าเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก  มีผู้ตอบ

ถูก 20 – 39 คนจากผู้สอบ 100 คน 
ค่า p = .40 - .60 แสดงว่าเป็นข้อสอบที่ยากปานกลาง มีผู้ตอบ

ถูก 40 – 60 คนจากผู้สอบ 100 คน 
ค่า p = .61 - .80 แสดงว่าเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย  มีผู้ตอบ

ถูก 61 – 80 คน จากผู้สอบ 100 คน 
ค่า p = .81 - 1.00 แสดงว่าเป็นข้อสบที่ง่ายมาก  มีผู้ตอบถูก 

81-100 คน 
ข้อสอบที่ดีควรมีความยากง่ายพอเหมาะ ไม่ยากหรือง่ายเกินไป  

ข้อสอบฉบับหนึ่งๆ ควรมีผู้ตอบถูกไม่ต่ ากว่า 20 คน และไม่เกิน 80 
คน จากผู้สอบ 100 คน  นั่นคือค่า p อยู่ระหว่าง .20 - .80 จึงถือว่า
เป็นข้อสอบที่มีความยากง่ายพอเหมาะ ตารางที่ 1 แสดงความยาก
ง่ายของข้อสอบจากการวิเคราะห์หาค่า p (สมบูรณ์ ตันยะ, 2545) 

 
ตารางที่ 1 การแปลความหมายค่าความยากง่ายของข้อสอบจากการ
วิเคราะห์หาค่า P 
ข้อ p ความหมายค่า p ประเมินคุณภาพจากค่า

ความยากง่ายของข้อสอบ 
1 .12 ยากมาก ควรปรับปรุงให้ง่ายขึ้น 
2 .95 ง่ายมาก ควรปรับปรุงให้ยากขึ้น 
3 .72 ค่อนข้างง่าย เป็นข้อสอบที่ดี 
4 .36 ค่อนข้างยาก เป็นข้อสอบที่ดี 
5 .54 ยากง่ายปานกลาง เป็นข้อสอบที่ดี 
6 .48 ยากง่ายปานกลาง เป็นข้อสอบที่ดี 
7 .03 ยากมาก ควรปรับปรุงให้ง่ายขึ้น 
8 .70 คอ่นข้างง่าย เป็นข้อสอบที่ดี 
9 .66 ค่อนข้างง่าย เป็นข้อสอบที่ดี 
10 .44 ยากง่ายปานกลาง เป็นข้อสอบที่ดี 

ที่มา : (สมบูรณ์ ตันยะ, 2545) 
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จากตารางที่ 1  แสดงว่าข้อ 1, 2, 7  เป็นข้อสอบที่ควรปรับปรุง
เพราะยากหรือง่ายเกินไป  นอกนั้นเป็นข้อสอบที่มีความยากง่าย
พอเหมาะ 

การพิจารณาคุณภาพของข้อสอบจากค่าความยากง่ายอาจ
แตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายในการสอบ เช่นข้อสอบส าหรับการ
ประเมินผลการเรียนการสอนโดยทั่วไปอาจใช้ข้อสอบที่มีค่าความ
ยากง่ายระหว่าง .20 - .80  

อ านาจจ าแนก (Discrimination)  
อ านาจจ าแนก  คือลักษณะของแบบทดสอบที่สามรถแบ่งเด็ก

ออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ ทุกระดับ  ตั้งแต่อ่อนสุดจนถึงเก่งสุด  
แม้ว่าจะเก่งอ่อนกว่ากันเพียงเล็กน้อยก็สามารถช้ีจ าแนกให้เห็นได้  
ข้อสอบที่มีอ านาจจ าแนกสูงนั้น  เด็กเก่งมักตอบถูกกว่าเด็กอ่อน
เสมอ  ข้อสอบที่ทุกคนท าถูกหมดจะไม่สามารถบอกอะไรเราได้เลย  
หรือท าผิดหมดก็ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเก่งหรืออ่อนกว่าใคร (เยา
วดี วิบูลย์ศรี, 2549)  

ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ (r) 
 
 

(2-4) 
 

เมื่อ   H แทนจ านวนนักศึกษาที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 
 L แทนจ านวนนักศึกษาที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า 
 n แทนจ านวนนักเรียนในกลุ่มสูง หรือกลุ่มต่ า 

  
การหาค่าความแปรปรวน 

 
(2-5) 

 
เมื่อ X แทนจ านวนข้อสอบที่ท าได้ทั้งหมดแยกตาม

นักศึกษาแต่ละคน 
N แทนจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ท าข้อสอบ (มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2525) 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
จากการน าแบบสอบถามประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจส าหรับการเพิ่มศักยภาพการเรียนในรายวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์กรณีศึกษารายวิชาเคมี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
มั ธยม ส าธิ ต ม ห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ บ้ าน สม เด็ จ เจ้ าพ ระย า 
กรุงเทพมหานคร 

 โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ด้านการออกแบบข้อมูลน าเข้า ด้าน
กระบวนการในการท างานของระบบ และด้านการออกแบบผลลัพธ์ 
ได้ผลการประเมินดังนี้ 

 
 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินดา้นการออกแบบผลลัพธ์(ร้อยละ) โดยผู้ใช้งาน 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งาน ด้านการออกแบบ

ผลลัพธ์ พบว่า การออกแบบระบบไม่ซับซ้อน ร้อยละ 73.33 มีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 26   มีความพึงพอใจมาก  

การท างานของระบบเป็นขั้นเป็นตอน ใช้งานง่าย ร้อยละ 50     
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 50 มีความพึงพอใจมาก  

ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลอยู่ในระดับที่เหมาะสม ร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 20  มีความพึงพอใจมาก  

 
ข้อ
ที ่

รายการ
ประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

รวม มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การ
ออกแบบ
ระบบไม่
ซับซ้อน 

22 
(73.33) 

8 
(26) 

- - - 
30 
(100.0) 

2. การ
ท างาน
ของ
ระบบ
เป็นขั้น
เป็นตอน 
ใช้งาน
ง่าย 

15 
(50) 

5 
(50) 

- - - 
30 
(100.0) 

3. ความเร็ว
ในการ
เข้าถึง
ข้อมูลอยู่
ในระดับ
ที่
เหมาะสม 

24 
(80) 

6 
(20) 

- - - 
30 
(100.0) 

4. ระบบท่ี
ออกแบบ
สามารถ
ลดความ
ซ้ าซ้อน
ของการ
ท างานได ้

22 
(73.33) 

8 
(26.67) 

- - - 
30 
(100.0) 

5. หน้าเว็บ
เพจแต่
ละหน้า
แสดง
ผลได้
รวดเร็ว 

23 
(76.67) 

7 
(23.33) 

- - - 
30 
(100.0) 
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ระบบท่ีออกแบบสามารถลดความซ้ าซ้อนของการท างานได้ ร้อย
ละ 73.33  มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 26.67 มีความพึงพอใจ
มาก  

หน้าเว็บเพจแต่ละหน้าแสดงผลได้รวดเรว็ ร้อยละ 76.67 มีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 23.33  มีความพึงพอใจมาก  
 
6. การออกแบบฐานข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของการเรียนการสอนแบบครูสอนใน
ห้องเรียน และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนซึ่ ง
สามารถใช้ได้ทั้งในห้องเรียนหรือสถานที่ต่างๆ เพราะระบบท างาน
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการสร้างเครือ่งมือในการเรียนการสอน
ครั้งนี้ เพื่ อน ามาช่วยในสนับสนุนการตัดสินใจ ในการท าเอา
เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการเรียนการสอน และเปรียบเทียบการ
เรียนรูปแบบเดิมคือการเรียนการสอนกับครู กับการเรียนการสอน
ผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการน านักเรียนมาแบ่งกลุ่ม 
ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มเด็กเรียนเก่ง กลุ่มเด็กเรียนปานกลาง และกลุ่ม
เด็กเรียนอ่อน ซึ่งจากผลการทดลองนักเรียนกลุ่มที่เรียนเก่ง กับกลุ่ม
เรียนปานกลาง สามารถใช้โปรแกรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการท าซ้ าและกลับไปอ่าน
ทบทวน ส่วนเด็กเรียนอ่อนกลับมีผลที่เท่าเดิมหรือน้อยลง เพราะการ
เรียนการสอนแบบครูสอนในห้องเรียนไดผ้ลที่ดีกว่าเพราะครเูอาใจใส่
มากกว่าเด็กท่ีเรียนเก่ง ผู้วิจัยได้แบ่งผลออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนผู้เรียนที่และวิธีการเรียนการสอน 

วิธีการสอน นักเรียน (คน) 
1.สอนโดยการน าเทคโนโลย ี 30 

2. สอนโดยครูผูส้อน 30 
  

จากตารางที่ 1 จ านวนนักเรียนที่เรียนผ่านเทคโนโลยี มีจ านวน 
30 คน จ านวนนักเรียนท่ีเรียนกับครูผู้สอน มีจ านวน 30 คน จ าแนก
นักเรียนออกเป็น อ่อน ปานกลาง เก่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงซึ่งได้
นักเรียนอ่อน จ านวน 20 คน ปานกลาง 20 คน และเก่ง 20 คน 
เพื่อเปรียบเทียบคะแนน Pre-test และ Post-test ของนักเรียนที่
เรียนผ่านเทคโนโลยี และเรียนกับครูผู้สอน โดยชุดข้อสอบคะแนน
เต็ม 40 คะแนน แบ่งคะแนนออกมาดังนี้  
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย Pre-test ของการสอนโดยครูผู้สอน และ
การสอนโดยการใช้เทคโนโลยี เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของ
นักเรียน ระดับอ่อน ปานกลาง ปานเก่ง ดังนี้ 
Post-test ครูสอน สอนโดยเทคโนโลยี 
อ่อน 15.8 15.5 
ปานกลาง 26.3 27.6 
เก่ง 32.8 32.2 
ค่าเฉลี่ยรวม 24.9 25.1 
  

จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของนักเรียนก่อนเรียนโดยการน า
นักเรียนมาท า Post-test ตั้งแต่ระดับอ่อน ปานกลาง เก่ง ผลรวม
เท่ากับ 24.9 ส่วนของการสอนโยใช้เทคโนโลยี ผลรวมเท่ากับ 25.1 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย Post-test ของการสอนโดยครูผู้สอน และ
การสอนโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของ
นักเรียน ระดับอ่อน ปานกลาง ปานเก่ง  

Post-test ครูสอน สอนโดยเทคโนโลย ี
อ่อน 19.4 18.3 
ปานกลาง 25.4 28.6 
เก่ง 33.6 34.8 
ค่าเฉลี่ยรวม 26.1 27.2 

  
จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของนักเรียนก่อนเรียนโดยการน า

นักเรียนมาท า Post-test ตั้งแต่ระดับอ่อน ปานกลาง เก่ง ผลรวม
เท่ากับ 26.1 ส่วนของการสอนโยใช้เทคโนโลยี ผลรวมเท่ากับ 27.2 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการทดลองจากตารางแจกแจงค่าเฉลี่ย 

 การสอนโดยครูและการสอนโดยใช้เทคโนโลยี เมื่อน ามา
เปรียบเทียบเป็นรายด้านแจกแจงได้ดังนี้ 

1. สอนโดยครูระดับอ่อน ได้ค่าเฉลี่ย Pre-test เท่ากับ 15.8 
Post-test เท่ากับ 19.4 ซึ่งท าให้เห็นถึงการพัฒนาของนักเรียนใน
การเรียนการสอนกับครูมีการพัฒนาท่ีดีมาก 

2. สอนโดยใช้เทคโนโลยีระดับอ่อน ได้ค่าเฉลี่ย Pre-test เท่ากับ 
15.5 Post-test เท่ากับ 18.3 ซึ่งท าให้เห็นถึงการพัฒนาของนักเรียน
ในการเรียนการสอนกับครูมีการพัฒนาท่ีดี 

ดั้งนั้น ในระดับอ่อนการสอนโดนครูผู้สอนได้ผลการเรียนท่ีดีกว่า 
 สอนโดยครูระดับปานกลาง ได้ค่าเฉลี่ย Pre-test เท่ากับ 25.4  
Post-test เท่ากับ 25.8 ซึ่งท าให้เห็นถึงการพัฒนาของนักเรียนใน
การเรียนการสอนกับครูมีการพัฒนาท่ีดี 

สอนโดยใช้เทคโนโลยีระดับปานกลาง ได้ค่าเฉลี่ย Pre-test 
เท่ากับ 15.5 Post-test เท่ากับ 18.3 ซึ่งท าให้เห็นถึงการพัฒนาของ
นักเรียนในการเรียนการสอนกับครูมีการพัฒนาท่ีดีมาก 

ดั้งนั้น ในระดับปานกลางการสอนโดนเทคโนโลยีได้ผลการเรียน
ที่ดีกว่า 
 สอนโดยครูระดับเก่ง ได้ค่าเฉลี่ย Pre-test เท่ากับ 32.8 Post-
test เท่ากับ 33.6 ซึ่งท าให้เห็นถึงการพัฒนาของนักเรียนในการ
เรียนการสอนกับครูมีการพัฒนาท่ีดี 

สอนโดยใช้เทคโนโลยีระดับเก่ง ได้ค่าเฉลี่ย Pre-test เท่ากับ 
32.2 Post-test เท่ากับ 34.8 ซึ่งท าให้เห็นถึงการพัฒนาของนักเรียน
ในการเรียนการสอนกับครูมีการพัฒนาท่ีดีมาก 

ดั้งนั้น ในระดับเก่งการสอนโดนเทคโนโลยีได้ผลการเรียนท่ีดีกว่า 
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8. สรุปผลการทดลอง 
 การสอนโดยครูจะได้ผลที่ดีกว่าในระดับอ่อน ซึ่งจะมีพัฒนาการ
ที่ดีกว่าเนื่องจากการสอนโดยครูนั้นเข้าถึงตัวนักเรียนได้ดีกว่าการใช้
เทคโนโลยี ส่วนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีจะพัฒนาการเด็กนักเรียน
ในระดับปานกลางและเก่งได้ดีกว่าเนื่องจากเด็กนักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลาและพัฒนาได้การเรียนการสอนได้
ดีกว่าการเรียนการสอนกับครูผู้สอน  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ตัดสดร่วมกับการเสริมอาหารข้นในการเลี้ยงโคขุนลูกผสมบราห์มัน โดยใช้โคเนื้อลูกผสม
พื้นเมืองบราห์มัน เพศผู้ อายุเฉลี่ย 1 ปี จ านวน 9 ตัว น้ าหนักเฉลี่ย 243 กก/ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด แบ่งกลุ่มการทดลองเป็น 3 
กลุ่ม กลุ่มละ 3 ตัว กลุ่มที่ 1 ได้รับฟางข้างอย่างเต็มที่ร่วมกับการเสริมอาหารข้นส าเร็จรูปทางการค้า 2.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว กลุ่ม 2 
ได้รับหญ้าเนเปียร์ตัดสดร่วมกับการเสริมอาหารข้นส าเร็จรูปทางการค้า 2.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว และกลุ่มที่ 3  ได้รับหญ้าเนเปียร์ตัดสด
ร่วมกับการเสริมอาหารข้นส าเร็จรูปทางการค้า 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ระยะเวลาในการทดลอง 90 วัน จากการทดลองพบว่าปริมาณ
การกินอาหารรวมทั้งหมดเป็นน้ าหนักแห้ง กลุ่มการทดลองที่ 1 และ 2 มีปริมาณการกินได้รวมสูงกว่ากลุ่มที่ 3 ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P<0.05) ปริมาณโปรตีนรวมที่ได้รับต่อวันพบว่าโคกลุ่มที่กินฟางข้าวเสริมด้วยอาหารข้น และโคกลุ่มที่กินหญ้าเนเปียร์ร่วมกับอาหารข้น 2.5 
เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่โคกินหญ้าเนเปียร์ร่วมกับการเสริมอาหารข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  อัตราการเจริญเติบโตพบว่า โคกลุ่มที่ 2 ซึ่งกินหญ้าเนเปียร์ร่วมกับการเสริมอาหารข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ของ
น้ าหนักตัวมีค่าสูงกว่า โคกลุ่มที่ 3 ซึ่งกินหญ้าเนเปียร์ร่วมกับการเสิรมอาหารข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P<0.05) แต่ทั้ง 3 กลุ่มการทดลองพบว่ามีค่าอัตราการเจริญเติบโตมากกว่า 1 กก/ตัว/วัน ส่วนค่ากลูโคสและยูเรียไนโตรเจนในกระเลือดในแต่
ละกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งท้ัง 3 กลุ่มการทดลองมีค่ากลูโคสและยูเรียไนโตรเจนในกระเลือดอยู่ในค่ามาตรฐาน
ปกติ ทั้งนี้ต้นทุนในการผลิตพบว่าโคกลุ่มที่กินฟางข้าวร่วมกับอาหารข้น และโคกลุ่มที่กินหญ้าเนเปียร์ร่วมกับอาหารข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ของ
น้ าหนักตัว มีค่าสูงกว่าโคที่กินหญ้าเนเปียร์ร่วมกับอาหารข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว และก าไรที่ได้รับจากการขุนโคทั้ง 3 กลุ่มการ
ทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จากการทดลองนี้จะสรุปผลได้ว่าการใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ตัดสดร่วมกับการเสริมอาหารข้นที่ระดับ 
1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว โคจะได้รับโภชนะ ระดับโปรตีน และพลังงานที่เหมาะสมมีผลท าให้โคมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี นอกจากนี้ยัง
ลดต้นทุนการผลิตโคขุนลูกผสมบราห์มันได้ 
ค าส าคัญ : หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1, โคขุน, อัตราการเจริญเติบโต 
 

Abstract 

The study were carried out the effect of Pakchong 1 Napier fresh grass with meal concentrate feed in nine 
male Thai NativeBrahman Crossbred Cattles with the average 1 year and weight of 243 kg/head. The trials were 
randomly assigned in completely randomized design (CRD). The feed treatments were divided into 3 groups and 3 
replications each (1 cattle/replication) for 90 days : group 1) rice straw with 2.5% commercial concentrate feed group 2)  
Pakchong 1 Napier fresh grass with 2.5% commercial concentrate feed and group 3) Pakchong 1 Napier fresh grass with 
1.5% commercial concentrate feed. The results showed that total feed intake as dry weight and total protein intake of 
cattle fed rice straw and Napier grass with 2.5% concentrate were higher than that cattle fed Napier grass with 1.5% 
concentrate (P<0.05). The growth rate of cattle fed Napier grass with 2.5% concentrate were higher than that cattle fed 
Napier grass with 1.5% concentrate (P<0.05). However, every groups was growth rate more than 1 kg/head/day. The 
blood glucose and urea nitrogen were not significantly different between groups (P>0.05). All 3 groups had normal 
blood glucose and urea nitrogen levels. The cost of cattle production of cattle fed rice straw and Napier grass with 
2.5% concentrate were higher than that cattle fed Napier grass with 1.5% concentrate (P<0.05). Profit from fattening 
cattle all 3 groups were not significantly different between groups (P>0.05). In conclusion, the results from this study 
indicated that using Pakchong 1 Napier fresh grass with 1.5% commercial concentrate feed can be protein and energy 
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source for cattle with the suitable on growth performance. In addition, it also reduces production cost of fattening 
cattle brahman crossbred.   
Keywords : Pakchong 1 Napier, Fattening Cattle, Average daily gain 
 

 
บทน า 
 การเลี้ยงโคเนื้อขุนในเชิงธุรกิจเพื่อการค้านั้น ปัจจัยที่ส าคัญ
นอกจากสายพันธุ์ที่ต้องมีสายเลือดยุโรปเพื่อให้โคมีอัตราการ
เจริญ เติบ โตที่ สู งแล้ วนั้ น  อาหารก็ถือ เป็นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยการเลี้ยงโคขุนปกติจะให้ฟางข้าวเป็น
อาหารหยาบหลักและมีการเสริมอาหารข้น ทั้งนี้สัดส่วนการใช้
อาหารหยาบต่ออาหารข้นจะให้ในสัดส่วนของอาหารข้นที่สูงเพราะ
ต้องการให้มีการเจริญเติบโตที่รวดเรว็ใช้ระยะเวลาในการขุนสั้น และ
ใช้ฟางข้าวเป็นอาหารหยาบเนื่องจากเกษตรกรจะมีความง่ายและ
สะดวกต่อการจัดการให้อาหาร แต่ฟางข้าวนั้นมีคุณค่าทางอาหาร
ค่อนข้างต่ า ซึ่งมีระดับโปรตีนไม่เกิน 3% และมีการย่อยได้ยาก จึง
ต้องมีการขุนด้วยอาหารข้นเป็นจ านวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ถ้าหาก
เกษตรกรหันมาใช้หญ้าสดที่มีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสม และ
ปริมาณที่มากเพียงพอต่อความต้องการของโคเนื้อแลว้นั้นจะสามารถ
ท าให้ลดปริมาณการใช้อาหารข้นลงได้ ซึ่งหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
เป็นพืชอาหารสัตว์ชนิดหนึ่งมีลักษณะเด่น คือ  โตเร็ว ให้ผลผลิตต่อ
ไร่สูง โปรตีนสูง มีความน่ากิน สัตว์ชอบกิน ตอบสนองต่อการให้น้ า
และปุ๋ยดี  แตกกอดี  ออกดอกช้า ทนแล้ง ในฤดูหนาวเติบโตได้ดีที่
ขึ้นง่ายและมีการเจริญเตบิโตที่รวดเร็ว เมื่อตัดในอายุที่เหมาะสมจะมี
ทั้งปริมาณและคุณภาพที่เหมาะแก่การเลี้ยงโคขุน โดยหญ้าเนเปียร์
ปากช่อง 1 ตัดสดที่อายุไม่เกิน 60 วัน จะมีระดับโปรตีนเฉลี่ย 10-12 
% [1] ซึ่งเป็นระดับโปรตีนที่มีความเหมาะสมต่อการท างานของ
จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของโค ทั้งนีห้ญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีอายุ
ข้ามปีสามารถเก็บผลผลิตได้หลายรอบใน 1 ปี ประกอบกับเป็นพืช
อาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนะที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อน าไปใช้เป็น
แหล่งอาหารหยาบในการเลี้ยงโคเนื้อน่าจะสามารถลดการใช้อาหาร
ข้นลงได้ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ
เป็นรูปแบบการเลี้ยงโคขุนลูกผสมบราห์มัน โดยใช้หญ้าเนเปียร์ปาก
ช่อง 1 เป็นแหล่งอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิต และลดต้นทุน
ในการใช้อาหารข้น  
 
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย  
แผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized 
design: CRD) โดยใช้โคเนื้อเพศผู้ลูกผสมพื้นเมืองบราห์มัน อายุ
เฉลี่ยประมาณ 1 ปี และมีน้ าหนักเฉลี่ย 240 กิโลกรัมต่อตัว จ านวน 
9 ตัว ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มการทดลอง โดยให้โคได้รับหญ้า   เนเปียร์
ปากช่อง 1 ตัดสด (อายุ 60 วัน) เป็นอาหารหยาบหลักให้แบบเต็มที่ 
(ad libitum) เสริมด้วยอาหารข้นระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า 12 
เปอร์เซ็นต์  กลุ่มการทดลองแบ่งดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 โคได้รับฟางข้างอย่างเต็มที่ ร่วมกับเสริมอาหารข้น 
2.50 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว  

 กลุ่มที่ 2 โคได้รับหญ้าเนเปียร์สัตว์ตัดสดอย่างเต็มที่ ร่วมกับการ
เสริมอาหารข้น 2.50 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว  
 กลุ่มที่ 3 โคได้รับหญ้าเนเปียร์สัตว์ตัดสดอย่างเต็มที่ ร่วมกับการ
เสริมอาหารข้น 1.50 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว 
  โคทุกตัวจะท าการถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย 
และยาบ ารุง ทั้งนี้ให้โคทดลองมีเวลาปรับตัว ประมาณ 2 สัปดาห์ 
ก่อนเก็บข้อมูลจริง โดยการทดลองใช้เวลาเลี้ยง 90 วัน 

การเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลปริมาณอาหารที่ให้ และปริมาณ
อาหารที่เหลือทุกวัน สุ่มเก็บตัวอย่างฟางข้าว หญ้าเนเปียร์ และ
อาหารข้นที่ให้โคกิน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง น าตัวอย่างอาหารทดลองที่
สุ่มเก็บได้ทุกสัปดาห์ ไปอบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 24 
ช่ัวโมง และบดผ่านตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร เพื่อน าไปวิเคราะห์
หาองค์ประกอบทางเคมี คือ วัตถุแห้ง (DM), โปรตีนหยาบ (CP), 
ไขมัน (EE), เถ้า (Ash) ตามวิธี AOAC (1999) [2] และวิเคราะห์หา
ปริมาณเยื่อใยในรูป NDF และ ADF ตามวิธีการของ Van Soest et 
al. (1991) [3] ท าการบันทึกน้ าหนักโคทุกตัวเมื่อเริ่มต้น และสิ้นสุด
การทดลอง และทุกๆ 2 สัปดาห์ เพื่อปรับปริมาณอาหารข้นตาม
น้ าหนักตัวที่ให้กิน  
 สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารที่สัตว์กิน และมูลสัตว์ น ามาวิเคราะห์หา
เถ้าที่ไม่ละลายในกรด (acid-insoluble ash, AIA) เพื่อใช้เป็นตัว
บ่งช้ีในการค านวณสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของโภชนะต่างๆ ตาม
วิธีการของ Schnieder and Flatt (1975) [4] โดยเก็บตัวอย่างมูล
โคในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการทดลองเป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน 
น าไปแช่ตู้เย็น หลังจากเก็บครบ 5 วัน น ามูลโคแต่ละตัวมาผสม
รวมกัน แบ่งส่วนหนึ่งน าไปอบที่อุณหภูมิ 100 0C เพื่อหาวัตถุแห้ง 
และส่วนท่ีเหลือน ามาอบที่อุณหภูมิ 65-70 0C น ามาบดผ่านตะแกรง
ขนาด 1 มิลลิเมตร และน าไปวิเคราะห์หาเถ้าที่ไม่ละลายในกรด 
(acid-insoluble ash, AIA) 

ในสัปดาห์สุดท้ายของการทดลองท าการเจาะเลือดโคทุกตัว 
โดยเจาะเลือดบริเวณเส้นเลือดด าที่คอ (jugular vein) ในช่ัวโมงที่ 0 
(ก่อนกินอาหาร) และช่ัวโมงที่  4 หลังการกินอาหาร เพื่อตรวจ
วิเคราะห์หาปริมาณของยูเรียไนโตรเจน (Blood Urea Nitrogen; 
BUN) และน้ าตาลกลูโคส (Blood Glucose; BG)  

 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 น าข้อมูลที่ ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(analysis of variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่าง
ระหว่างทรีทเมนต์โดยวิธี Duncan’s New multiple Rang Test  
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ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 
1. การศึกษาค่าโภชนะของอาหารที่ใช้ในการทดลอง 
 ผลการวิเคราะห์ค่าโภชนะในหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ที่อายุการ
ตัด 60 วัน มีระดับโปรตีนหยาบ 7.76 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจัดได้ว่าเป็น
หญ้าที่มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการกินได้และการย่อยได้ภายใน
กระเพาะรูเมน ส่วนองค์ประกอบของผนังเซลล์ (NDF) และลิกโน
เซลลูโลส (ADF) ของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ในการทดลองนี้ มีค่า
อยู่ในเกณฑ์ปกติของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนท่ัวไป [5] แสดงดังตาราง
ที่ 1 ส่วนฟางข้าวจะเห็นได้ว่ามีระดับของเยื่อใย NDF ที่สูงซึ่งมีผล
การย่อยได้ของสัตว์ท าให้ย่อยอาหารได้ลดลงและส่งผลต่อปริมาณ
การกินได้ลดลงตามไปด้วย 
2. ปริมาณการกินได้และสัมประสิทธิ์การย่อยได้ 
 ปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้งจากการทดลองจะพบว่ากลุ่มที่กิน
ฟางข้าว และหญ้าเนเปียร์ตัดสดร่วมกับอาหารข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ 
 

 
 
ของน้ าหนักตัวจะมีปริมาณการกินรวมของวัตถุแห้งสูงกว่ากลุ่มที่กิน
หญ้าเนเปียร์ตัดสดร่วมกับอาหารข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว 
ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อ
พิจารณาการกินได้ของโคกลุ่มที่ 3 ซึ่งมีการลดการใช้อาหารข้น โคจึง
มีปริมาณการกินหญ้าเนเปียร์สูงขึ้นเพื่อให้ได้รับค่าโภชนะจากอาหาร
ที่เพียงพอต่อร่างกาย ทั้งนี้ปริมาณโปรตีนรวมที่ได้รับจะพบว่าโคใน
กลุ่มที่มีการเสริมอาหารข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัวจะมีค่าสูง
กว่าโคที่กินอาหารข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว เนื่องจาก
ปริมาณโปรตีนที่ได้รับต่อวันนั้นโดยส่วนมากจะมาจากอาหารข้นเป็น
หลัก ส่วนในกลุ่มที่ลดอาหารข้นลงจะได้รับโปรตีนเพิ่มจากการกิน
หญ้าเนเปียร์สด ส่วนฟางข้าวนั้นจะให้โปรตีนในระดับที่ต่ ามาก แสดง
ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 1 ค่าโภชนะของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ฟางข้าว และอาหารข้น 
 

องค์ประกอบทางเคมี                       หญ้าเนเปยีร์                 ฟางข้าว            อาหารข้น 
วัตถุแห้ง (%)                                   15.76          97.16             91.41 

 เถ้า (%)                                         7.33                      9.53               5.69 
 ไขมัน(%)                                       1.85                      1.67               3.37 
 โปรตีน(%)                                      7.76                      2.85               13.01 
 ผนังเซลล์ (NDF)                                67.65                   78.84             - 
 ลิโนเซลลโูลส (ADF)                            47.88                    50.81              - 

 พลังงาน (cal/gDM)                         3,755.14                4,605.27        4,203.07 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณการกินได้และสัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของโคขุนลูกผสมบราห์มัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a, b ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 
  

ลักษณะที่ศึกษา 
       

กลุ่มการทดลอง P-value 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 

ปริมาณวัตถุแห้งที่กินได ้
(กรัม/ตัว/วัน) 
      อาหารข้น 5,962.91±679.54 6,390.98±308.33 3,817.62±10.81 - 
      หญ้าเนเปียร ์ - 1,275.06±113.28 1,800.91±507.32 0.1546 
      ฟางข้าว 2,413.02±309.41 - - - 
      รวม 8,375.93±309.29a 7,666±421.61a 5,618.54±499.55b 0.0007 

โปรตีนรวมที่ได้รับ (กรัม/ตัว/วัน) 
      อาหารข้น 775.77±72.18a 831.47±40.11a 496.67±1.41b 0.0007 

      หญ้าเนเปียร ์ - 98.94±8.79 139.75±39.37 0.1546 
      ฟางข้าว 68.77±7.20 - - - 
      รวม 844.55±65.93a 930.41±48.90a 636.42±38.36b 0.0020 

สัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของ
วัตถุแห้ง (%) 

     56.17±9.46 63.70±3.54 61.35±3.54 0.1225 
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 ส่วนสัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของวัตถุแห้งจาการทดลองพบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ เนื่องจากค่าสัมประสิทธ์ิการยอ่ยไดเ้ป็นค่า
รวมของทั้งการย่อยได้ของอาหารข้น ฟางข้าว และหญ้าเนเปียร์ ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่แล้วการย่อยได้ของอาหารข้นจะมีค่าสูงมากเมื่อคิด
ร่วมกับค่าการย่อยได้อาหารเยื่อใยจึงท าให้การย่อยได้ทั้ง 3 กลุ่ม ไม่
มีความแตกต่างกัน แต่ก็จะเห็นได้ว่าในกลุ่มที่กินฟางข้าวจะมีค่าการ
ย่อยได้ค่อนข้างต่ ากว่ากลุ่มที่กินหญ้าเนเปียร์ตัดสด เนื่องจากฟาง
ข้าวมีเยื่อใย NDF ที่สูงกว่า  
3. อัตราการเจริญเติบโตของโคขุนลูกผสมบราห์มัน 
 น้ าหนักโคเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าโคทั้ง 3 กลุ่มการทดลองไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งมีน้ าหนักของโคกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 
เท่ากับ 370.67, 390.00 และ 350.00 กิโลกรัม/ตัว ตามล าดับ 
แสดงดังตารางที่ 3 ส่วนน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโต
ตลอดการทดลองพบว่า โคกลุ่มที่กินฟาง และหญ้าเนเปียร์ตัดสด
ร่วมกับอาหารข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว มีค่าสูงกว่าโคกลุ่มที่
กินหญ้าเนเปียร์ตัดสดเสริมด้วยอาหารข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ของ
น้ าหนักตัว ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่า โคในกลุ่มที่กินหญ้าเนเปียร์ตัดสดและเสริม
อาหารข้น  2.5 เปอร์ เซ็นต์ของน้ าหนักตั วจะมีค่ าอั ตราการ
เจริญ เติบโตที่สูงมากมีค่าเท่ากับ 1.59 กิโลกรัม/ตัว/วัน ทั้ งนี้
เนื่องจากโคกลุ่มนี้ได้รับค่าโภชนะที่ดีจากหญ้าเนเปียร์ที่มีคุณภาพที่
เหมาะสมมีระดับโปรตีนที่มากกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ จัดได้ว่าเป็นพืช
อาหารหยาบที่มีคุณภาพดีมีเปอร์เซน็ต์โปรตีนในระดับที่เหมาะสมต่อ
การท างานของจุลินทรีย์ภายในกระเพาะรูเมน ซึ่งจุลินทรีย์ใน
กระเพาะของสัตว์เคี้ยวเอื้องนั้นต้องการโปรตีนในอาหารหยาบใน
ปริมาณไม่ต่ ากว่า 7 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ในการ
ย่อยเยื่อใยในอาหารหยาบของจุลินทรีย์จ าพวกที่ย่อยเยื่อใย 
(Cellulolytic bacterial) สามารถด าเนินกิจกรรมไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ [6] ส่วนโคในกลุ่มที่ 3 ซึ่งลดปริมาณอาหารข้นลง
เหลือ 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัวและให้กินหญ้าเนเปียร์ตัดสดก็
ยังพบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตที่เหมาะสมอยู่ในระดับที่ดีมีค่า
เท่ากับ 1.14 กิโลกรัม/ตัว/วัน ซึ่งเป็นไปตามค าแนะน าของกรมปศุ
สัตว์ที่แนะน าการเลี้ยงโคขุนให้มีอัตราการเจริญเติบโต 0.8-1.0 
กิโลกรัม/ตัว/วัน [7] จากการทดลองนี้จึงช้ีให้เห็นได้ชัดเจนว่าการใช้
หญ้าเนเปียร์ตัดสดคุณภาพที่ดีเหมาะสมสามารถลดการใช้อาหารข้น
ลงได้ซึ่งท าให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีเหมาะสม 
4. ค่าองค์ประกอบทางเคมีในเลือดของโคขุนลูกผสมบราห์มัน 
 ปริมาณกลูโคสในกระแสเลือดที่ 0 ช่ัวโมง ก่อนกินอาหารของโค
กลุ่มที่กินฟางข้าว หญ้าเนเปียร์ตัดสดร่วมกับการเสริมอาหารข้นที่ 
2.5 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์  มีค่าเท่ากับ 63.33, 62.67และ 67.00 
มิลลิกรัม/เดซิลิตร ตามล าดับ ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ และ
หลังจากโคทดลองกินอาหารไปแล้ว 4 ช่ัวโมง พบว่ามีปริมาณกลูโคส
ในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มมีค่าเท่ากับ 74.00, 69.67 และ 
74.67 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ตามล าดับ ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ดังแสดงในตารางที่ 4 จากการทดลองนี้แสดงให้เห็นได้ว่าการใช้
หญ้าเนเปียร์เป็นอาหารหยาบหลักและมีการเสริมอาหารข้น ที่ระดับ 
1.5-2.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว โคสามารถใช้ประโยชน์ของ

พลังงานในอาหารได้อย่างเพียงพอ โดยแสดงจากค่าปริมาณกลูโคส
ในกระแสเลือดที่ 4 ช่ัวโมง หลังจากการกินอาหารแล้ว อยู่ในช่วง 
69.67-74.67 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งบ่งบอกถึงโคได้รับโภชนะที่
เพียงพอและมีภาวะสมดุลของพลังงานในร่างกาย โดยค่ากลูโคสใน
กระแสเลือดที่อยู่ ในช่วงปกติของสัตว์เคี้ยวเอื้องเท่ากับ 50-75 
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร [8] 
 ปริมาณยูเรียไนโตรเจนในกระแสเลือดที่ 0 ช่ัวโมง ก่อนกิน
อาหารของโคกลุ่มที่กินฟางข้าว หญ้าเนเปียร์ตัดสดร่วมกับการเสริม
อาหารข้นที่ 2.5 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 8.60, 7.60 และ 
6.00 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ตามล าดับ ซึ่งมีไม่ค่าแตกต่างกันทางสถิติ 
และหลังจากโคกินอาหารไปแล้ว 4 ช่ัวโมง พบว่ามีปริมาณยูเรีย
ไนโตรเจนในกระแสเลือดของโคกลุ่มมีค่าเพิ่มขึ้นทุกกลุ่ม มีค่าเท่ากับ 
10.97, 11.33 และ 8.43 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ตามล าดับ ซึ่งมี ไม่
แตกต่างกันอย่างทางสถิติ (แสดงดังตารางที่ 4) ค่าความเข้มข้นของ
ปริมาณยูเรียไนโตรเจนในกระแสเลือดที่ 4 ช่ัวโมงหลังกินอาหาร 
พบว่าโคทั้ง 3 กลุ่มการทดลองมีค่าอยู่ในช่วงปกติ คือ มีค่าระหว่าง 
6.30-25.50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ [8] ซึ่งปริมาณยูเรียไนโตรเจนใน
กระแสเลือดนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณโปรตีนในอาหารที่
สัตว์ได้รับ การย่อยได้ของโปรตีน ระดับของพลังงาน การสลายตัว
ของโปรตีนในร่างกายเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานในสภาวะที่สัตว์อด
อาหาร รวมถึงกรดอะมิ โนส่วนเกินที่ ไม่ ได้ ใช้ในกระบวนการ
สังเคราะห์โปรตีน [9] ซึ่งในการทดลองนี้ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นอาหาร
หยาบหลักซึ่งมีปริมาณโปรตีนอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อสัตว์ (7.76 
เปอร์เซ็นต์ ) ร่วมกับมีการเสริมอาหารข้นที่มีระดับโปรตีน 12 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนฟางข้าวถึงแม้จะมีระดับโปรตีนต่ าแต่ได้รับเสริมจาก
อาหารข้นให้แก่โค จึงส่งผลท าให้โคทดลองทั้ง 3 กลุ่มการทดลอง มี
ปริมาณยูเรียไนโตรเจนในกระแสเลือดมีค่าอยู่ในช่วงปกติ  
5. ต้นทุนการผลิต และก าไรจากการจ าหน่ายโคขุนลูกผสม    
บราห์มัน 
 ต้นทุนค่าอาหารทั้งหมดตลอดการทดลองพบว่า โคขุนกลุ่มที่กิน
ฟางข้าว และหญ้าเนเปียร์สดเสรมิด้วยอาหารข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ของ
น้ าหนักตัวมีค่าสูงกว่าโคขุนกลุ่มที่กินหญ้าเนเปียรส์ดเสริมดว้ยอาหาร
ข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) แสดงดังตารางที่  5 ทั้งนี้ต้นทุนใน
ค่าอาหารข้นจะส่งผลให้ต้นทุนรวมทั้งหมดตลอดการทดลองมีค่า
สูงขึ้น ส่วนต้นทุนการผลิตต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่า
ทั้ง 3 กลุ่มการทดลองมีเท่ากับ 42.01, 38.39 และ 35.21 บาท/
กิโลกรัม ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ผลก าไรสุทธิของโคขุน
พบว่ามีค่าเท่ากับ 4,483.06, 6,014.58 และ 4,585.77 บาท/ตัว ซึ่ง
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งจากการทดลองนี้แสดงให้เห็นได้ว่า
การใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ที่มีอายุการตัดที่เหมาะสมน าไปใช้ใน
การเลี้ ยงสัตว์จะท าให้ โคขุน ได้ รับ โภชนะที่ พอเพี ยงต่อการ
เจริญเติบโตและสามารถลดต้นทุนในการใช้อาหารข้นลงได้ ทั้งนี้จะ
เห็นได้ว่าการใช้หญ้าเนเปียร์ตัดสดร่วมกับอาหารข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์
ของน้ าหนักตัวจะส่งผลให้ใช้ต้นทุนการผลิตต่ า และมีอัตราการ
เจริญเติบโตที่ดีซึ่งมีค่าไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ตัว/วัน โดยผลก าไรที่
ได้จะไม่แตกต่างจากการใช้ฟางข้าวเลี้ยงเสริมด้วยอาหารข้น 
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ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักตัวและอัตราการเจริญเติบโตของโคขุนลูกผสม 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
a, b ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 
ตารางที่ 4 ค่าองค์ประกอบทางเคมีในเลือดของโคขุนลูกผสมบราห์มัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5 ต้นทุนการผลิต และก าไรจากการจ าหน่ายโคขุนลูกผสมบราห์มัน 

รายการ  กลุ่มการทดลอง P-value 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 

ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัว)     

      ค่าพันธุ์  19,500 19,500 19,500 - 

      ค่าอาหารข้น*  4,920.14±560.70a 5,273.07±254.41a 3,150.018.92b 0.0007 

      ค่าฟางข้าว*  578±59.61 - - - 

      ค่าหญ้าเนเปียร์*  - 364.07±32.35 514.22±144.86 0.1546 

      ค่าเวชภัณฑ์ 
ต้นทุนค่าอาหารตลอดการ
ทดลอง (บาท/ตัว) 
ต้นทุนค่าอาหารต่อการ
เพิ่มน้ าหนักตัว 1 กก. 
(บาท/กก.) 

600 
 

5,449.94±502.83a 
 

42.01±7.72 

600 
 
5,637.42±286.76a 

 
38.39±1.44 

 

600 
 
3,664.23±138.54b 

 
35.21±3.65 

- 
 
0.0008 

 
0.3193 

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด
(บาท/ตัว) 

25,540±502.83a 25,737±286.76a 
 

23,764.23±138.54b 0.0008 

รายได้จ าหน่ายโค*  
(บาท/ตัว) 

30,024±1,496.49 31,752±1,500.14 
 

28,350±1,765.35 0.1019 

ก าไรสุทธิ (บาท/ตัว) 4,483.06±1,990.68 6,014.58±1,304.41 4,585.77±1,636.27 0.4957 
a, b ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
* ราคาจ าหน่ายโคมีชีวิต กิโลกรัมละ 81 บาท   ราคาอาหารข้น 8.37 บาท/กก. ราคาฟางข้าว 3.50 บาท/กก.    ราคาหญ้าเปียร์ 1.60 บาท/กก. 

ลักษณะที่ศึกษา 
       

กลุ่มการทดลอง P-value 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 

น้ าหนักเริ่มต้น (กก/ตัว) 239.33±15.58 245.00±8.66 245.00±8.49 0.8295 
น้ าหนักสิ้นสดุ (กก/ตัว) 370.67±18.48 392.00±15.52 350.00±21.79 0.1019 

น้ าหนักที่เปลี่ยนแปลง     131.33±16.77ab 147.00±10.14a 105.00±13.75b 0.0264 
   (กก/ตัว)     

อัตราการเจรญิเติบโต 
   (กก/ตัว/วัน) 

     1.42±0.18ab 1.56±0.11a 1.14±0.14b 0.0264 
 
 

องค์ประกอบทางเคมีในเลือด 
       

กลุ่มการทดลอง P-value 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 

กลูโคส (mg/dl)  
      0 ชม. ก่อนให้อาหาร 

 
63.33±2.08 

 
62.67±9.29 

 
67.00±8.19 

 
0.7440 

      4 ชม. หลังให้อาหาร 74.00±11.53 69.67±5.69 74.67±6.11 0.7330 
ยูเรียไนโตรเจน (mg/dl)  
      0 ชม. ก่อนให้อาหาร 

 
8.60±1.92 

 
7.60±2.29 

 
6.00±1.42 

 
0.3132 

      4 ชม. หลังให้อาหาร 10.97±3.06 11.33±2.84 8.43±1.72 0.3926 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
541ภาคบรรยาย



 
 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การน าหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มาเป็นแหล่งอาหารหยาบมีความ
เหมาะสมต่อการน าใช้ในการเลี้ยงโคขุนลูกผสมบราห์มัน โดยการใช้
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ตัดสดร่วมกับการเสริมอาหารข้นที่ระดับ 
1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว โคจะได้รับโภชนะทั้งโปรตีนและ
พลังงานที่เหมาะสมที่จะส่งผลท าให้โคมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี 
นอกจากนี้ยังสามารถลดต้นทุนการผลิต และได้ก าไรที่ดีในการผลิต
โคขุนลูกผสมบราห์มันได้ 
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การใช้เทคนิคเหมืองขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท านายการติดเกม 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Using Data Mining Techniques to Compared the Game Performance Prediction 
Of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University students 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษารูปแบบการติดเกมของนักศึกษา (2) เพื่อสร้างโมเดลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 3 เทคนิค
ได้แก่ เค-เนียร์เรสเนเบอร์ นาอีฟเบย์ และต้นไม้ตัดสินใจ (3) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท านายการติดเกมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  แบบทดสอบการติดเกม (GAST) และโปรแกรม RapidMiner Studio 9 ซึ่ง
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้มีจ านวน 303 คน ผลการวิจัยพบว่า โมเดลที่สร้างด้วยเทคนิคเค-นียร์เรสเนเบอร์ ให้ค่าประสิทธิภาพ
ท านายการติดเกมของนักศึกษาสูงสุด (82.14%) รองลงมาคือ ต้นไม้ตัดสินใจ (79.53%) และนาอีฟเบย์ (73.95%) ตามล าดับ ดังนั้น จึงสรุป
ผลการวิจัยได้ว่า โมเดลที่สร้างด้วยเทคนิคเค-เนียร์เรสเนเบอร์เหมาะสมที่สุดที่จะน าไปพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันส าหรับการท านายการติดเกม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อน าไปแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ :  เหมืองข้อมูล, การติดเกมม เค-เนียร์เรสเนเบอร์, นาอีฟเบย์, ต้นไม้ตัดสินใจ  
 

Abstract 
This research aimed (1) to study the game addiction patterns of students (2) to construct three models by 

using data mining techniques including K-nearest Neighbor, Naïve-Bayes and Decision Trees and (3) to compared the 
game performance prediction of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University students. The research tools were game 
addiction screening test (GAST) and RapidMiner Studio 9 program. The sample in this study was 303 students. The 
results revealed that the highest performance model was construction by K-nearest Neighbor (82.14%), the Decision 
Tree (79.53%) and Naïve-Bayes (73.95%), respectively. Therefore, it might be concluded that K-nearest Neighbor could 
be an appropriate technique to use to develop web application for predicting game addiction of Phranakhon Si 
Ayutthaya Rajabhat University students. In order to solve problems and develop student learning to be effective. 
Keywords : Data Mining, Game Addiction, K-nearest Neighbor, Naïve-Bayes, Decision Trees 
 

1. บทน า 
 เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining Techniques) หมายถึง 
การวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมากเพื่อหาความสัมพันธ์ และการสรุปผล
ของข้อมูลสามารถเข้าใจได้และเป็นประโยชน์ต่อผู้ท าการรวบรวม
ข้อมูล [1] หรือเป็นการน าความรู้จากการเรียนรู้ของเครื่อง การรู้จ า
รูปแบบ (Pattern Recognition) สถิติ (Statistics) และฐานข้อมูล 
(Database) เพื่อน าฐานข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านั้นมาสกัดเพื่อหา
ประโยชน์ [2] หรือเป็นการสืบค้นความรู้ที่ เป็นประโยชน์และ
น่าสนใจ (Knowledge Discovery from very large Database) 
และเป็นวิธีการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยจะน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์หรือท านายสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น หรือการค้นหา
ความรู้แฝงที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล รวมทั้งเป็นกระบวนการขุดค้นสิ่งที่ 
สนใจในฐานข้อมูลนั้นเพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ที่เรายัง    
ไม่ทราบมาก่อน แต่เป็นสารสนสนเทศที่ดีมีเหตุผลสามารถน าไปใช้

ในการจัดกลุ่ม การจ าแนก การท านาย หรือหากฎความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลได้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยตัดสินใจในการท าธุรกิจหรืองาน
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [3,4] 
 อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้ให้รายละเอียดว่า ปัญหาพฤติกรรม   
เสพติดเกม เป็นปัญหาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อยมีความสัมพันธ์
กับชนิดของเกมประเภทต่อสู้ออนไลน์แบบมผีู้ลงแข่งเป็นทีมเป็นหลัก 
และเกิดโรคร่วมทางจิตเวช เช่น โรคสมาธิสั้น วิตกกังวล ซึมเศร้า 
อารมณ์แปรปรวน โรคติดสารเสพติด โรคจิต และโรคลมชัก โดย
เฉลี่ยเด็กและวัยรุ่นจะใช้เวลาเล่นเกมนาน 5 ชม. ต่อวันและเล่นเกม
แข่งขันต่อสู้ออนไลน์ 1-4 เกมสลับกันไป ซึ่งเกินระดับความปลอดภยั
ในการเล่นเกม 9 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เด็กมักแสดงอาการหงุดหงิด 
ก้าวร้าวเมื่อให้เลิกเล่น และมักไม่ท าหน้าที่ตามความรับผิดชอบของ
ตนเองซึ่งเกิดผลกระทบต่าง ๆ ตามมา ได้แก่ ปัญหาการเรียน     
สอบตก ไม่ยอมไปโรงเรียน ซ้ าช้ัน เรียนไม่จบ จากการเล่นนาน   
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เกิน 4 ช่ัวโมงต่อวันขึ้นไป พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ ผ่านการแชทใน
ห้องเกม ปัญหาการเติมเงิน การซื้อขายและการพนัน พฤติกรรม
ก้าวร้าวทางวาจา การด่าทอด้วยภาษาหยาบคาย พฤติกรรมก้าวร้าว
ทางกาย การทุบตีคนอื่น อาละวาดท าลายของ คุกคามคนใกล้ชิด 
รังแกกันทางสื่อสังคมออนไลน์ ใช้สารเสพติด ฆ่าตัวตาย พฤติกรรม
การกระท าความผิด ลักขโมยเงิน ย่องเบา เพื่อให้ได้โทรศัพท์ Smart 
Phone การข่มขู่เพื่อให้ได้เงินและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในวัยรุ่น [5] 
และจากการศึกษายังพบว่าปัญหาการติด เกมของนักศึกษา           
มีผลกระทบต่อการเรียนเป็นอย่างมาก และนักศึกษามีการติดเกม  
เพิ่มจ านวนมากขึ้นทุกวัน   
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการวิจัยเพื่อใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท านายการติดเกมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างและ    
หาโมเดลที่ดีที่สุดในการการท านายรูปแบบการติดเกมของนักศึกษา 
ผลการวิจัยที่ได้เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการหาสาเหตุของการ     
ติดเกม และน าไปปรับปรุงการวางกรอบกติการ่วมกัน ก าหนดเวลา 
ลักษณะเกม ควบคุมการเล่นเกมที่มีผลต่อสมอง พัฒนาการ และ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน สร้างความตระหนักถึงผลเสียและ
เรียนรู้การเล่นเกมอย่างเหมาะสมให้กับนักศึกษา รวมทั้งสร้างระบบ
เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาการติดเกมให้เหมาะสม ทั้งนี้ 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยเติบโตเป็นคนไทย 4.0 ท่ีมีคุณภาพในการ
พัฒนาประเทศต่อไป 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎีหลักการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล   
[6,7] มีขั้นตอนการท างาน คือ (1) การจัดเตรียมข้อมูล (Data 
Preprocessing) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เก็บต่าง ๆ มาไว้
ที่เดียวกัน การผสานข้อมูลเพื่อช่วยลดหรือหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล ซึ่งจะน าไปสู่ปัญหาความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล และ
เพิ่มความเร็วและคุณภาพในการท าเหมืองข้อมูล (2) การท าเหมือง
ข้อมูล (Data Mining) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ในการน าเทคนิคที่    
ชาญฉลาดไปใช้ในการสกัดหรือค้นหาความรู้  ให้ ได้ รูปแบบ
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ และ (3) การประเมินผล (Evaluation) 
ในขั้นตอนนี้ ใช้ในการประเมินรูปแบบที่น่าสนใจใช้เป็นตัวแทนของ
ข้อมูลได้เป็นอย่างดี โดยจะเป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ ได้และ    
แปลความหมาย ท าการประเมินผลว่าผลลัพธ์นั้นเหมาะสมตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ [8] 
 ศึกษาทฤษฎีและการสร้างแบบทดสอบการติดเกมฉบับเด็กและ
วัยรุ่น ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกรอบแนวคิดการ
วิจัย (Conceptual Framework) ดังแสดงในรูปที ่1 
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รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 จากรูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
เป็นการน าเสนอขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัย อธิบายได้ดังนี้  
2.1 การรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing)  
 2.1.1 Game Addiction Screening Test 
 ศึกษาทฤษฎี หลักการ เกี่ยวกับแบบทดสอบการติดเกม (Game 
Addiction Screening Test – GAST) เป็นแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้น
โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข [9] เพื่อใช้ส าหรับค้นหาเด็กและวัยรุ่นที่อาจมี
ปัญหาติดเกมคอมพิวเตอร์หรือหมกมุ่นกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
มากจนก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ซึ่งค าว่า “เกม” ในแบบทดสอบการ
ติดเกม (GAST) หมายถึง วิดีโอเกม เกมเพลสเตช่ัน เกมบอย เกม
คอมพิวเตอร์ เกมในโทรศัพท์มือถือ และเกมออนไลน์ทุกชนิด 
 แบบทดสอบการติดเกม (GAST) มีข้อค าถามทั้งหมด 16 ข้อ
ค าถาม ข้อค าถามทั้ง 16 ข้อใช้วัดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม  
3 ด้ าน  ได้ แก่  (1) การหมกมุ่ นกับ เกม (Preoccupation with 
Game) (2) การสูญเสียความสามารถในการควบคุมการเล่นเกม 
(Loss of Control) และการสูญ เสียหน้ าที่  ค วามรับผิดชอบ 
(Function Impairment) และค าตอบที่สามารถเลือกตอบได้ในแต่
ละข้อค าถามมี 4 ค าตอบ ได้แก่ “ไม่ใช่เลย” “ไม่น่าใช่” “น่าจะใช่” 
“ใช่เลย”  
 งานวิจั ยนี้ ได้ ส ร้ างเครื่ อ งมื อการวิจั ย เป็ น  2 ส่ วน  ได้ แก่           
(1) แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
ลักษณะตรวจสอบรายการ (Check-List) จ านวน 10 ค าถาม และ 
(2) แบบทดสอบการติดเกม (GAST) มีข้อค าถามทั้งหมด 16 ค าถาม 
และน าไปสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Form 
หลังจากนั้นท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบนเว็บไซต์ 
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 2.1.2 Data Cleaning 
 การท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) ส าหรับข้อมูลที่เก็บ
รวมรวมอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลที่ผิดพลาด หรือมี
ค่าผิดปกติ และเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ค่าของคุณลักษณะ
บางอย่างขาดหายไป หรือข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ข้อมูลเหล่านี้ไม่
สามารถที่จะน าไปใช้ในกระบวนการท าเหมืองข้อมูลได้ จึงต้องมีการ
ท าความสะอาดข้อมูลก่อนท่ีจะน าข้อมูลไปใช้จริงได้ 
 งานวิจัยนี้ท าการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ข้อมูลทั้งหมดจ านวน 345 คน หลังจากนั้นน า
ข้อมูลมาท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) ด้วยการขจัด
แบบสอบถามที่มีข้อมูลผิดพลาด ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่มี
ค่าของคุณลักษณะบางอย่างขาดหายทิ้งไป ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อ
น าไปใช้ในการท าเหมืองข้อมูล จ านวน 303 คน 
 2.1.3 Data Transformation 
 การปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล (Data Transformation) ขั้นตอน
นี้ท าการปรับเปลี่ยนรูปแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้อยู่ในรูปแบบตัวแปร จ านวน 10 ตัวแปร และท า
การปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลแบบทดสอบการติดเกมของนักศึกษา 
ด้วยการน าข้อมูลแต่ละข้อค าถามมาให้ค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
 ไม่ใช่เลย  ให้ 0 คะแนน 
 ไม่น่าใช่ ให้ 1 คะแนน 
 น่าจะใช่ ให้ 2 คะแนน 
 ใช่เลย ให้ 3 คะแนน 
 เมื่อให้คะแนนครบทุกข้อแล้ว ท าการรวมคะแนนในแต่ละคน 
แล้วน ามาจัดกลุ่ม (Class) จ านวน 1 ตัวแปร โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ “กลุ่มปกติ” “กลุ่มครั้งใคล้” “กลุ่มน่าจะติดเกม” 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 รายละเอียดของตัวแปร 

ตัวแปร ชื่อตัวแปร ค าอธิบาย 
Sex 

เพศ 
1) ชาย     
2) หญิง 

Faculty คณะวิชา 1) ครุศาสตร์   
2) มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4) วิทยาการจัดการ 

Year ชั้นปี 1) ปี 1      
2) ปี 2     
3) ปี 3      
4) ปี 4 

Address ปัจจุบันอาศัยอยู่ที ่ 1) บ้าน 
2) หอพัก 

Salary รายได้ต่อเดือนของ
ครอบครัว 

1) น้อยกว่า 10,000 บาท 
2) 10,000 - 30,000 บาท 
3) ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 

Computer มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
หรือโน๊ตบุ๊ค 

1) ม ี
2) ไม่มี 

Zone ฉันเล่นเกมออนไลน์ที่ 1) บ้าน 

ใดบ่อยที่สุด 2) หอพัก 
3) ร้านเกม 

Week ใน 1 สัปดาห์ เล่นเกม
ออนไลน์บ่อยแค่ไหน 

1) 1-2 วันต่อสัปดาห ์
2) 3-4 วันต่อสัปดาห ์
3) 5-6 วันต่อสัปดาห ์
4) เล่นทุกวัน 

Timenormal ระยะเวลาการเล่น
เกมออนไลน์ต่อคร้ัง
ในวันธรรมดา 

1) น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
2) 1-2 ชั่วโมง 
3) 3-4 ชั่วโมง 
4) มากกว่า 4 ชั่วโมง 

Timebreak ระยะเวลาการเล่น
เกมออนไลน์ต่อครั้ง
ของท่านในวันเสาร-์
อาทิตย ์

1) นอ้ยกว่า 3 ชั่วโมง 
2) 4-6 ชั่วโมง 
3) 6-8 ชั่วโมง 
4) มากกว่า 8 ชั่วโมง 

Class กลุ่ม 1) กลุ่มปกต ิ
2) กลุ่มคลั่งใคล้ 
3) กลุ่มน่าจะติดเกม 

 

 
 
2.2 สร้างโมเดลและหาประสิทธิภาพ 
 2.2.1 Construction Models 
  การสร้างโมเดลการท านายการติดเกมของนักศึกษา ผู้วิจัย
ใช้โปรแกรม RapidMiner Studio 9 [10,11] เป็นโปรแกรมประเภท 
Open Source ที่ได้รับการยอมรับจากนักวิจัยและเป็นท่ีนิยมใช้งาน
กันอย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างโมเดลและวิเคราะห์เหมืองข้อมูล  
  ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ข้อมูลชุดการเรียนรู้ 
(Training Data) และข้อมูลชุดทดสอบ (Testing Data) [11] และ
สร้างโมเดลการท านายรูปแบบติดเกมของนักศึกษา ด้วยเทคนิค
เหมืองข้อมูล 3 เทคนิค  ได้แก่ เค-เนียร์เรสเนเบอร์ (K-nearest 
Neighbors) น าอี ฟ เบ ย์  (Naïve-Bayes) แ ล ะ ต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ 
(Decision Tree)  
 2.2.2 Model Evaluation 
  การเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพ (Efficiency) ของโมเดล
การท านายการติดเกมของนักศึกษา ด้วยวิธี 10-Fold Cross 
Validation [12,13] ซึ่ งหลักการท างานคือ เป็นการแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 10 ชุดเท่า ๆ กัน และใช้ข้อมูลชุดการเรียนรู้ (Training 
Data) จ านวน 9 ชุดเพื่อสร้างโมเดล ข้อมูลชุดทดสอบ (Testing 
Data) จ านวน 1 ชุดเพื่อทดสอบโมเดล แล้วน าข้อมูลมาท าการ
วนรอบจ านวน 10 รอบ หลังจากนั้นท าการค่ าความถูกต้อง 
(Accuracy) ค่าความแม่นย า (Precision) และ ค่ าความระลึก 
(Recall) ของการท านายการติดเกม 
2.3 การท านายโมเดล (Model Prediction)  
 โมเดลที่ได้จะน าไปใช้ในการท านายการติดเกมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่  
  กลุ่ม 1 ปกติ คือ ยังไม่มีปัญหาในการเล่นเกม 
  กลุ่ม 2 คลั่งใคล้ คือ เริ่มมีปัญหาในการเล่นเกม 
  กลุ่ม 3 น่าจะติดเกม คือ มีปัญหาในการเล่นเกมมาก 
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3. ผลการวิจัย 
3.1 สร้างโมเดลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 
 สร้างโมเดลการท านายการติดเกมของนักศึกษา ด้วยโปรแกรม 
RapidMiner Studio 9 โดยด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 3 เทคนิค 
[14,15,16] ได้วิธีการสร้างโมเดล ดังนี้  
 (1) การสร้างโมเดลด้วยเทคนิคเค-เนียร์เรสเนเบอร์ (K-nearest 
Neighbors) ดังแสดงในรูปที่ 2  
 

 
 

รูปที ่2 โมเดลเค-เนียร์เรสเนเบอร ์(K-nearest Neighbors) 
 

 (2) การสร้างโมเดลด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 
ดังแสดงในรูปที่ 3 
 

 
 

รูปที ่3 โมเดลต้นไม้ตดัสินใจ (Decision Tree) 
 

 (3) การสร้างโมเดลด้วยเทคนิคนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) ดัง
แสดงในรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที ่4 โมเดลนาอีฟเบย์ (Naïve-Bayes) 
   

3.2 ผลของการสร้างโมเดล 
 เมื่อสร้างโมเดลแล้ว ท าการ Run เพื่อหาค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) ของทั้ง 3 โมเดล ได้ผลลัพธ์ ดังนี้  
 (1) ผลของการสร้างโมเดลด้วยเทคนิค เค-เนียร์เรสเนเบอร์     
(K-nearest Neighbors) ได้ ค่ า  Accuracy เท่ ากั บ  82.14%  ดั ง
แสดงในรูปที่ 5 
 

 
 

รูปที ่5 ผลของโมเดลเค-เนียร์เรสเนเบอร์ (K-nearest Neighbors) 
 (2) ผลของการสร้างโมเดลด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision 
Tree) ได้ค่า Accuracy เท่ากับ 79.53% ดังแสดงในรูปที่ 6 
 

 
 

รูปที ่6 โผลของโมเดลมเดลต้นไมต้ัดสินใจ (Decision Tree) 
 
 (3) ผลของการสร้างโมเดลด้วยเทคนิคนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) 
ได้ค่า Accuracy เท่ากับ 73.95% ดังแสดงในรูปที่ 7 
 

 
 

รูปที ่7 ผลของโมเดลโมเดลนาอีฟเบย์ (Naïve-Bayes) 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้วย Accuracy 
 สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลการท านายการ
ติดเกมของนักศึกษา ด้วยวิธี 10-Fold Cross Validation เพื่อหาค่า
ความถูกต้อง (Accuracy) ของโมเดล 
 สรุปผลของการหาค่าความถูกต้อง (Accuracy) ของการท านาย 
พบว่า โมเดลที่สร้างด้วยเทคนิคเค-เนียร์เรสเนเบอร์ (K-nearest 
Neighbor) มีค่าความถูกต้องสูงสุดเท่ากับ 82.14% และรองลงมา
คือ โมเดลที่สร้างด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) มีค่า
ความถูกต้องเท่ากับ 79.53% และ โมเดลที่สร้างด้วยเทคนิค นาอีฟ
เบย์  (Naïve-Bayes) มีค่ าความถูกต้ องต่ าสุด เท่ ากับ  73.95% 
รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 8 
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รูปที ่8 เปรียบเทียบประสิทธิภาพด้วย Accuracy 
 

4.2 สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้วย Precision และ 
Recall  
 สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลการท านายการ
ติดเกมของนักศึกษา ด้วยค่าความแม่นย า (Precision) โดยค านวณ
จากค่าของข้อมูลที่มีผลลัพธ์ถูกต้อง โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมด 
ที่ถูกจ าแนกประเภทมีผลลัพธ์เดียวกัน หรือพิจารณาจากความ
ถูกต้องของข้อมูลที่สืบค้นได้ และ ค่าความระลึก (Recall) ค านวณ
จากค่าของข้อมูลที่มีผลลัพธ์ถูกต้อง โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์
เดียวกัน หรือพิจารณาจากความครบถ้วนเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ควรได้
ทั้งหมด รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 9 
 

 
 

รูปที ่9 เปรียบเทียบประสิทธิภาพด้วย Precision and Recall 
 
 
 
 
 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
 อภิปรายผลงานวิจัยเรื่อง การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท านายการติดเกมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
3 เทคนิค คือ เค-เนียร์เรสเนเบอร์ (K-nearest Neighbors) นาอีฟ
เบ ย์  (Naïve-Bayes) แ ล ะ ต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ  (Decision Trees) 
ผลการวิจัย พบว่า โมเดลที่สร้างด้วยเทคนิค เค-เนียร์เรสเนเบอร์  
(K-nearest Neighbors) มีค่าความถูกต้องสูงที่สุดเท่ากับ 82.14% 
เป็นเทคนิคที่ให้ค่าประสิทธิภาพการท านายการติดเกมของนักศึกษา
ดีที่สุด เนื่องจาก เป็นเทคนิคของการท าเหมืองข้อมูลที่มีหลักการ
ท างานคล้ายกับการแบ่งกลุ่มข้อมูล เป็นการเรียนรู้แบบมีผู้สอน 
(Supervised Learning) ซึ่งเป็นวิธีการจ าแนกข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน 
โดยพิจารณาจากชุดข้อมูลใกล้เคียงกับข้อมูลที่ก าลังสนใจ เรียกชุด
ข้อมูลเหล่านี้ว่า เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (Nearest Neighbor) ใช้วิธีการ
เลือกชุดข้อมูลเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดกับค่าของชุดข้อมูลที่ก าลัง
พิจารณามา K ตัว ผลการวิจัยพบว่า ค่า K ดีที่สุดของงานวิจัยนี้ คือ 
มีค่าเท่ากับ 4  โดยค านวณค่าความคล้ายคลงึด้วยการใช้ค่าระยะทาง
น้อยที่สุด ท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุด รองลงมา คือโมเดลที่สร้าง
ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Trees) มีค่าความถูกต้อง
เท่ากับ 79.53% และโมเดลที่สร้างด้วยเทคนิคนาอีฟเบย์ (Naïve-
Bayes) มีค่าความถูกต้องต่ าสุด เท่ากับ 73.95% ผลการวิจัยที่ได้
เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการหาสาเหตุของการติดเกม และน าไป
ปรับปรุงการวางกรอบกติการ่วมกัน ก าหนดเวลา ลักษณะเกม 
ควบคุมการเล่นเกมที่มีผลต่อสมอง พัฒนาการและพฤติกรรมของ
นักศึกษา สร้างความตระหนักถึงผลเสียและเรียนรู้การเล่นเกมอย่าง
เหมาะสมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
และเพื่อให้นักศึกษาเติบโตเป็นคนไทยที่มีคุณภาพในการพัฒนา
ประเทศต่อไป 
 
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรน าเทคนิคเหมืองข้อมูล
โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) และเทคนิคการเรียนรู้
ร่วมกัน (Ensemble Learning) มาสร้างโมเดล เพื่อหาประสิทธิภาพ
การท านายที่ดีที่สุด รวมทั้งควรเพิ่มจ านวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างให้
มีจ านวนมากขึ้น เพื่อได้ผลการท านายที่ดีกว่า ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการท านายการติดเกม
รวมทั้งสร้างระบบเฝ้าระวังและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาการ  
ติดเกมใหเ้หมาะสมต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตและผลการเรียนของรายวิชาที่ได้ศึกษา
มาแล้วในหลายลักษณะ อาทิเช่น การเทียบโอนจากหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน การเทียบโอนจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาท่ีได้
ศึกษามาแล้ว หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีเกณฑ์การตัดสินของการประเมินเพื่อเทียบโอนผลการ เรียนรายวิชาที่
ใกล้เคียงกัน การโอนผลการเรียนรายวิชาเป็นการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของรายวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในการพิจารณา
เนื้อหาสาระความยากง่ายนั้นโดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากการเทียบเคียงค าอธิบายรายวิชา ซึ่งบางครั้งนอกจากการพิจารณาโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว ยังต้องอาศัยการตัดสินใจจากอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชานั้นๆ ในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย จาก
กระบวนการดังกล่าวจะพบว่าต้องใช้เวลา และความเชี่ยวชาญจากบุคคลในการเทียบเคียงค าอธิบายรายวิชา ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดและเกิด
ความล่าช้าได้ งานวิจัยนี้จึงน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวัดความคล้ายคลึงของเอกสาร เพื่อใช้ผลการวัดค่าความคล้ายคลึงนี้น าไปพัฒนา
ระบบท่ีช่วยในการตรวจสอบและแนะน าการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาได้ต่อไป 
ค าส าคัญ : ความคลา้ยคลึงของเอกสาร, การวัดความคล้ายคลึง, การเทียบค าอธิบายรายวิชา 
 

Abstract 
 Nowadays, Thai higher education provides an opportunity for students to transfer credits and academic 
performance of studied courses in many different ways; for instances, transferring from courses within the same 
university, transferring from the curriculum of the educational institution that has been studied. For evaluating the 
results of similar courses, the evaluation criteria are considered by the course administration committees in accordance 
with the announcement of the university. The difficulty of course contents are comparable to not less than three-
quarters of the content of the university curriculum. In considering the content of the difficulty, the course descriptions 
are considered the most. Although, the consideration by the curriculum administration committee, it still requires a 
decision from the course instructor. This process takes time and needs personal expertise in comparing course 
descriptions which may cause errors and delays. This research therefore uses technology to help in verifying and 
recommending the comparison of course descriptions using the document similarity measure method in order to utilize 
the results of this similar measurement to develop a further system which capable verify and recommend the 
comparison of course descriptions. 
Keywords : Document similarity, Similarity measurement, Course description comparing 
 
 
1. บทน า 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้
นักศึกษาท่ีศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
สามารถโอนหน่วยกิตและผลการเรียนของรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว
ในหลายลักษณะ อาทิเช่น การเทียบโอนจากหลักสูตรภายใน
ม ห าวิ ท ย าลั ย เดี ย วกั น  ก าร เที ย บ โอ น จาก ห ลั ก สู ต รขอ ง
สถาบันการศึกษาที่ได้ศึกษามาแล้ว หรือการศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีเกณฑ์การตัดสินของการประเมินเพื่อ

เทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่ใกล้เคียงกันตามระเบียบที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะแตกต่าง
กันไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีกระบวนการเทียบโอน
ผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2561[1] 
การ โอนผลการ เรี ย น รายวิ ช า เป็ น การพิ จ ารณ าโดยคณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรของรายวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
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ของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนต้อง
เป็นรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันที่ได้ศึกษามาแล้ว ซึ่งเนื้อหา
สาระความยากง่ายเทียบไดไ้มน่้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชา
ของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และอยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า 
ในการพิจารณาเนื้อหาสาระความยากง่ายนั้นโดยส่วนใหญ่จะ
พิจารณาจากการเทียบเคียงค าอธิบายรายวิชา ซึ่งบางครั้งนอกจาก
การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว ยังต้องอาศัย
การตัดสินใจจากอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชานั้นๆ ในการพิจารณา
เพิ่มเติมอีกด้วย จากกระบวนการดังกล่าวจะพบว่าต้องใช้เวลา และ
ความเช่ียวชาญจากบุคคลในการเทียบเคียงค าอธิบายรายวิชา ซึ่ง
อาจเกิดข้อผิดพลาดและเกิดความล่าช้าได้  
 ผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงน าเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการวัดความคล้ายคลึงของเอกสาร เพื่อใช้ผลการวัดค่า
ความคล้ายคลึงนี้น าไปพัฒนาระบบที่ช่วยในการตรวจสอบและ
แนะน าการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาได้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อทดสอบขั้นตอนวิธีการวัดความคล้ายคลึงของเอกสาร ท่ีใช้
ในการเทียบเคียงค าอธิบายรายวิชาส าหรับการโอนผลการเรียน 
กรณีศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

 
 
 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1. แบบจ าลองเวกเตอร์สเปซ(Vector Space 

Model)[2] 
หลักการเปลี่ยนเอกสารให้เป็นเวกเตอร์ของค า โดยที่

ขนาดของเวกเตอร์ขึ้นกับจ านวนค าที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนั้น 
แบบจ าลองเวกเตอร์สเปซถูกใช้เพื่อสร้างแบบจ าลองทางพีชคณิตใน
การน าเสนอเอกสารข้อความที่ใช้เวกเตอร์เป็นตัวระบุ การนับความถี่
ของค าที่ปรากฏในเอกสาร (Term Frequency:TF) และการหาค่า
ส่วนกลับความถี่ของเอกสาร ( Inverse Document Frequency: 
IDF) หรือที่นิยมเรียกว่า TF-IDF เป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้าง
แบบจ าลองเวกเตอร์สเปซ โดยจุดประสงค์ของ TF นั้นเพื่อดูว่าค าแต่
ละค านั้นปรากฏบ่อยแค่ไหนในเอกสาร การหาค่า TF-IDF หาได้จาก
สมการที่ (1), (2) และ (3) 

𝑤𝑖𝑗 =  𝑡𝑓𝑖𝑗 ×  𝑖𝑑𝑓𝑗 (1) 

𝑖𝑑𝑓𝑗 = 1 + 𝑙𝑜𝑔𝑒

𝑑

𝑑𝑓𝑗

 (2) 

 เมื่อ 𝑡  คือค าท้ังหมดที่มีให้เอกสาร 
  𝑡𝑓𝑖𝑗  คือความถี่ของค า 𝑡𝑗 ในเอกสาร 𝑑𝑖 
  𝑖𝑑𝑓𝑗  คือส่วนกลับความถี่ของเอกสาร 
  𝑑𝑓𝑗  คือ เอกสารทั้งหมดที่มีค า  𝑡𝑗 อยู ่

  𝑑  คือ เอกสารทั้งหมด 

𝑡𝑓𝑖𝑗 =
𝑛𝑖𝑗

∑ 𝑛𝑘𝑗𝑘

 (3) 

 เมื่อ 𝑛𝑖𝑗   คือ จ านวนค า 𝑡𝑖 ในเอกสาร  𝑑𝑗 
  ∑ 𝑛𝑘𝑗𝑘  คือ ผลรวมของจ านวนค าทุกๆ ค าใน
เอกสาร  𝑑𝑗 
 

3.2. วิธีการวัดความคล้ายคลึงกันของเอกสาร [3] 
การวัดความคล้ายคลึงกันของเอกสารเป็นกระบวนวิธีการ

ในการตรวจสอบความคล้ายคลึงกันของเอกสารสองเอกสารด้วย
องค์ประกอบของค าที่อยู่ในเอกสารเป็นพื้นฐานส าคัญ โดยการวัด
ความคล้ายคลึงกันของเอกสารจากความถี่ของค าส าคัญที่พบใน
เอกสารเป็นการก าหนดให้เวกเตอร์แสดงถึงทุกๆ ค าส าคัญที่ มีใน
เอกสาร ซึ่งเทคนิควิธีการที่ใช้ในการวัดค่าความคล้ายคลึงกันของ
เอกสาร มีเทคนิควิธีที่ใช้วัดค่าความคล้ายคลึงของเอกสารอยู่ 4 
เทคนิคคือ Inner Product, Dice, Cosine และ Jaccard 
  1. วิธีการวัดค่าความคล้ายคลึงของเอกสารแบบ Inner 
Product เป็นวิธีการวัดค่าความคล้ายคลึงของเอกสารสองเอกสารที่
ถูกแทนที่ด้วยเวกเตอร์น้ าหนักของค าที่ปรากฏในเอกสาร แล้วน ามา
หาค่า Dot Product ของเวกเตอร์สองเอกสาร ถ้ามีค่ามากแสดงว่า
เวกเตอร์มีความคล้ายคลึงกันมาก โดยสามารถค านวณได้ตามสมการ
ที่ (4) 

 
(4) 

 
  2. วิธีการวัดค่าความคล้ายคลึงของเอกสารแบบ Dice เป็น
วิธีการวัดค่าความคล้ายคลึงของเอกสารสองเอกสารที่ถูกแทนด้วย
เวกเตอร์น้ าหนักของค าที่ปรากฏในเอกสาร แล้วน าค่า Dot 
Product ของเวกเตอร์สองเอกสารมาเพิ่มค่าเป็นสองเท่าแล้วหาร
ด้วยผลบวกของผลรวมค่าของเวกเตอร์สองเอกสารโดยสามารถ
ค านวณได้ตามสมการที่ (5) 

 
(5) 

 
  3. วิธีการวัดค่าความคล้ายคลึงของเอกสารแบบ Cosine 
เป็นวิธีการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของเอกสารสองเอกสาร โดย
แต่ละเอกสารจะถูกแทนด้วยเวกเตอร์ซึ่งจัดเก็บค่าน้ าหนักค าแต่ละ
ค าในเอกสารนั้น (N-Dimensional Vector in Term Space) การ
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงของเอกสารจะเปรียบเทียบโดยดูจากมุม
โคไซน์ของมุมระหว่าง 2 เวกเตอร์ของเอกสาร หากเอกสารทั้งสอง
เอกสารคล้ายคลึงกันมากเวกเตอร์ของเอกสารทั้ง 2 จะมีค่าโคไซน์
น้อย เนื่องด้วยมุมที่ท าระหว่างกันของเวกเตอร์เอกสารทั้งสอง
เกือบจะทับกัน โดยสามารถค านวณได้ตามสมการที่ (6) 
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(6) 

 
  4. วิธีการวัดค่าความคล้ายคลึงของเอกสารแบบ Jaccard 
เป็นวิธีการวัดค่าความคล้ายคลึงของเอกสารสองเอกสารที่ถูกแทน
ด้วยเวกเตอร์น้ าหนักของค าที่ปรากฏในเอกสาร แล้วน าค่า  Dot 
Product ของเวกเตอร์สองเอกสารหารด้วยผลบวกของผลรวมค่า
ของเวกเตอร์สองเอกสารลบด้วยค่า Dot Product ของสองเวกเตอร์ 
โดยสามารถค านวณได้ตามสมการที่ (7) 

 
(7) 

 
3.3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

บารมี โอสธีรกุล [4] ได้เสนอเกี่ยวกับระบบเทียบโอน
รายวิชาโดยใช้ แบบจ าลองเวกเตอร์สเปซ  ท าการทดลองกับ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเทยีบ
โอนรายวิชาจากการวัดความคล้ายคลึงของรายวิชาโดยน าหลักการ
วัดความคล้ายคลึงเชิงมุมโคไซน์ และการให้ค่าน้ าหนักของค ามาใช้
กับหลักการของแบบจ าลองเวกเตอร์สเปซ เพื่อวิเคราะห์วิธีการวัด
ความคล้ายคลึงของภาษาไทยในการด าเนินงานประยุกต์ใช้การตัดค า
และน าค าท่ีได้นั้นไปเปรียบเทียบกับ Dictionary หลังจากนั้นน าค าที่
มีความหมายมาเก็บไว้เพื่อเป็น Keywords ซึ่ง Model ที่น ามาใช้ใน
การเปรียบ เที ยบ  คื อ  Vector Space Model (VSM) เป็ นการ
เปรียบเทียบค า โดยที่ไม่ต้องมีค าที่ตรงกันทั้งหมดขึ้นอยู่กับความ
คล้ายคลึง และการวัดความคล้ายคลึงของเอกสารภาษาไทย แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการเตรียมค าอธิบายรายวิชาก่อนการ
ประมวลผล และส่วนการประมวลผลในการวัดความคล้ายคลึง 
(similarity) ระหว่างค าอธิบายรายวิชาระดับ(ป.ตรี) และค าอธิบาย
รายวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ถ้ามีค่าความคล้ายคลึง
สูงย่อมแสดงว่ารายวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงดังกล่าว
นั้นมีโอกาสเทียบโอนหน่วยกิตกับระดับปริญญาตรีสูงสุด 

Gokul et al. [5] น าเสนอขึ้นตอนในการพิ จารณ า
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงของประโยค 2 ประโยค ในภาษามล
ยาฬัม (Malayalam) โดยใช้วิธีการวัดความคล้ายคลึงแบบโคไซน์ 
โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้ข้อมูลของตัวอย่างจ านวน 900 คู่ประโยค และ 
1,400 คู่ประโยค ภายในคลังค าศัพท์มลยาฬัม FIRE 2016 (FIRE 
2016 Malayalam corpus) โดยข้อมูลเหล่านี้ถูกใช้เป็นข้อมูลใน
การทดสอบประสิทธิภาพ ในการวนทดสอบซ้ า 2 รอบ ซึ่งผลการ
ประเมินความคล้ายคลึงอยู่ท่ีระดับ 0.8 และ 0.59 ตามล าดับ 

 
 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1. ศึกษาทฤษฎีและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1. หลักการตัดค าภาษาไทย 
4.1.2. หลักการแบบจ าลองเวกเตอร์สเปซ 
4.1.3. หลักการเปรียบ เที ยบความหมายของค ากับ 

พ จ น านุ ก รม ข้ อ มู ล แ ล ะ พ จ น านุ ก รม ศั พ ท์
คอมพิวเตอร์ของราชบัณฑิตยสถาน 

4.1.4. การให้ค่าน้ าหนักค าและการนับค่าความถี่ของค า 
4.1.5. หลักการวัดความคล้ายคลึงของเอกสาร 

4.2. จัดเตรียมข้อมูลค าอธิบายรายวิชาหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี โดยกรณีศึกษาใช้ข้อมูลค าอธิบายรายวิชาของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นรายวิชาต้นแบบในการเทียบเคียง 

4.3. จัดเตรียมข้อมูลตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาในหลกัสูตรอื่น 
หรือในสถาบันอื่นที่ใช้ในการเทียบเคียงกับค าอธิบายรายวิชาของ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4.4. วัดความคล้ายคลึงของเอกสารด้วยวิธีการวัดค่าความ
คล้ายคลึงของเอกสารเชิงมุม 

4.5. สรุปผลการวัดความคล้ายคลึงของเอกสารเพื่อใช้ในการ
พัฒนาระบบแนะน าการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
 
5. ผลการวิจัย 

ในการเตรียมข้อมูลค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นรายวิชาต้นแบบในการ
เทียบเคียง เตรียมข้อมูลตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรอื่น 
หรือในสถาบันอื่นที่ใช้ในการเทียบเคียง จะต้องด าเนินการตัดค า 
และลบค าหยุดที่เกิดขึ้นในข้อความ ดังตัวอย่างในรูปที่ 1  

 
(a) 

 
(b) 

รูปที่ 1 ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชา (a) ข้อความทั้งหมด,  
(b) ค าที่ถูกตัดทั้งหมด 
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จากนั้นจะท าการสร้างเวกเตอร์ของค าในเอกสาร เพื่อหาความถี่
ของค าส าหรับการน าไปหาค่าความคล้ายคลึงของเอกสาร  ในการ
ทดสอบความคล้ายคลึงของเอกสารในงานวิจัยนี้เลือกใช้วิธีการวัด
ความคล้ายคลึงแบบเชิงมุม (Cosine similarity) โดยได้ทดสอบ
เปรียบเทียบชุดข้อมูลค าอธิบายรายวิชาจากสถาบันอื่น ผลจากการ
วัดค่าความคล้ายคลึง แสดงดังตารางท่ี 1 

 
6. สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่าวิธีการวัดความคล้ายคลึงแบบเชิงมุม 
(Cosine similarity) สามารถวัดค่าความคล้ายคลึงของข้อความใน
ค าอธิบายรายวิชาได้ โดยค่าความคล้ายคลึงที่ได้มา สามารถน าไปใช้
ประกอบในการพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาจากต่างสาขา หรือ
ต่างสถาบันได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ของมหาวิทยาลัยด้วย 

 
ตารางที่  1 ตัวอย่างชุดข้อมูลค าอธิบายรายวิชา และค่าความ
คล้ายคลึงของค าอธิบายรายวิชา 
 

ที ่
ชุดข้อมูลค าอธิบายรายวิชา 

(แบบตัดค า) 
ความคล้ายคลึง 

(ร้อยละ) 
1 ระบบปฏิบัติการ ความรู้ พื้นฐาน เกี่ยวกับ 

ระบบปฏิบัติการ การท างาน ส่วนประกอบ 
ระบบปฏิบัติการ กระบวนการ จัดการ ซีพียู 
ติ ด ต า ย  จั ด ก า ร  ห น่ ว ย ค ว า ม จ า 
หน่วยความจ า เสมือน ระบบ แฟ้ม รักษา 
ความปลอดภัย   

ต้นแบบ 

2 ระบ บ ป ฏิ บั ติ ก าร  ขั้ น  แ น ะ น า  จั ด ก าร 
กระบวนการ กระบวนการ ตาราง ซีพี ยู 
ประสาน เวลา กระบวนการ ติดตาย จัดการ 
หน่วยความจ า หน่วยความจ า เสมือน ระบบ 
แฟ้ม 

57.58 

3 ความหมาย วิวัฒนาการ ระบบปฏิบัติการ 
บทบาท หน้าท่ี ระบบปฏิบัติการ จัดการ โปร 
เซส จัดการ หน่วยความจ า ระบบ ส่งออก  
จัดการ แฟ้มข้อมูล รักษา ความปลอดภัย การ
ป้องกัน ระบบปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ศึกษา 
โปรแกรม ส าเร็จรูป ประยุกต์  โปรแกรม 
ส าเร็จรูป การศึกษา 

65.70 
 

4 ศึกษา ปฏิบัติ เกี่ยวกับ องค์ประกอบ เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ หลักการ ท างาน คอมพิวเตอร์ 
สื่ อ  บั น ทึ ก  ข้ อ มู ล  ค ว ามห ม าย  ห น้ า ท่ี 
ระ บ บ ป ฏิ บั ติ ก าร  ป ระ เภ ท  โป รแ ก รม 
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม ระบบปฏิบัติการ 

71.71  
 

5 โค รงสร้ า ง  คอมพิ ว เตอ ร์  อ ง ค์ป ระกอบ 
ค อ ม พิ ว เต อ ร์  ฮ า ร์ ด แ ว ร์  ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ 

72.75  
 

ความหมาย วิวัฒนาการ ระบบปฏิบัติการ 
ประเภท ระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าท่ี 
ระบบปฏิบัติการ จ่ายงาน จัดสรร หน่วย
ประมวลผล การบริหาร จัดการ หน่วยความจ า 
จัดล าดับ งาน จัดสรร ทรัพยากร จัดการ รับ 
ข้อมูล การแสดง ผล ระบบ แฟ้มข้อมูล 

6 ประเภท ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิ บั ติ ก าร คอมพิ ว เตอร์  จั ดสรร 
ทรัพยากร จัดการ ประมวลผล จัดการ โปร 
เซส เทรด จัดการ หน่วยความจ า จัดการ 
อุปกรณ์  ความจ า ชุดค าสั่ง หน่วยความจ า 
เสมือน ขั้นตอน จัด ตาราง การประเมินผล 
ท างาน ปัญหา การ ติดตาย การป้องกัน แหล่ง 
ทรัพยากร ความมั่ น คง ความปล อดภั ย 
ทรัพยากร 

70.23 
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บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบันความปลอดภัยมีความส าคัญมากต่อสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ จึงได้มีการคิดค้นระบบรักษาความปลอดภัย
หลากหลายรูปแบบขึ้นมา แต่ละรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย สภาพแวดล้อมในแต่ละที่ท่ีต้องการความปลอดภัย เช่น ภายในตัวอาคาร ร้านค้า 
พื้นที่ส่วนบุคคล ทั้งนี้เทคโนโลยีทางด้านการประมวลผลภาพมีการพัฒนาขึ้นมากกว่าจะเป็นแค่กล้องธรรมดาทั่วไป จึงได้มีการน าเทคโนโลยี
ทางด้านการประมวลผลภาพมาใช้เพื่อช่วยในงานต่างๆ เช่น วิเคราะห์ใบหน้าของบุคคลเพื่อช่วยในการยืนยันตัวตน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าโดยท าการทดสอบค่าความถูกต้องของการรู้จ าใบหน้าบุคคล 10 คน ผลจากการทดสอบพบว่า
กระบวนการที่พัฒนาขึ้นสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ถูกต้องเฉลี่ยอยู่ที่ระดับร้อยละ 84.75% ซึ่งสามารถที่จะน าไปต่อยอดในการพัฒนาระบบ
ยืนยันตัวตนได้ต่อไป 
ค าส าคัญ : การตรวจจับใบหน้า, การรู้จ าใบหน้า, ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
 

Abstract 
 Nowadays, safety is very important to human living. There is a variety of security systems depends on several 
factors and environment in each place that needs security such as inside the building, shop, personal spaces. Due to 
image processing technology has evolved more than just a conventional camera. Therefore, the image processing has 
been utilized in various tasks, for example detect and verify personal identity. The researcher therefore has the idea to 
develop a face identification system by implementing the experiment to consider the accuracy of face recognition. The 
experimental results show that the process can verify the identity correctly at the level of 84.75%, which can be further 
extended to develop the identity verification system. 
Keywords :   Face detection, Face Recognition, Support Vector Machine 
 
1. บทน า 

ในปัจจุบันการระบุตัวตนเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มากทั้งในด้านการศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบเพื่อน าไปใช้งาน
จริง ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
การจัดการระบบรักษาความปลอดภัย อาทิ ระบบการควบคุมเข้า
ออกอาคาร หรือสถานท่ีส าคัญ  ระบบบันทึกเวลาการท างาน  ระบบ
การเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เป็นต้น โดย
ระบบรู้จ าใบหน้าถือว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ใช้ในการพิสูจน์ยืนยัน
ตัวตนบุคคล  

โดยทั่วไประบบรู้จ าใบหน้าจะประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนคือ 
การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) และการรู้จ าใบหน้า (Face 
Recognition) ในส่วนของการตรวจจับใบหน้าคือกระบวนการค้นหา
ใบหน้าของบุคคลจากภาพหรือวิดีโอ จากนั้นก็จะท าการประมวลผล
ภาพใบหน้าที่ได้ส าหรับขั้นตอนถัดไปเพื่อให้ภาพใบหน้าท่ีตรวจจับได้
ง่ายต่อการจ าแนก ส่วนการรู้จ าใบหน้าคือกระบวนการที่ได้น าภาพ
ใบหน้าที่ตรวจจับได้และประมวลผลแล้วจากขั้นตอนการตรวจจับ
ใบหน้า มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้าเพื่อระบุว่าใบหน้าที่

ตรวจจับได้ตรงกับบุคคลใด ดังนั้นระบบจดจ าใบหน้า คือ ระบบท่ีท า
การวิเคราะห์ใบหน้าที่ถูกตรวจจับได้ในขณะที่เดินผ่านกล้องนั้นว่า
ตรงกับใบหน้าของบุคคลใด และท าการเปรียบเทียบกับภาพใน
ฐานข้อมูลที่มี เทคโนโลยีการรู้และจ าใบหน้า นอกจากจะน ามาใช้ใน
ด้านรักษาความปลอดภัยแล้ว ยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้อีก
หลากหลายกรณี เช่น ออฟฟิต ห้างสรรพสินค้า อาคารจอดรถ เป็น
ต้น [1] 

งานวิจัยท าขึ้นเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการ
ตรวจจับใบหน้า โดยวัดค่าความถูกต้องของการรู้จ าใบหน้าบุคคล 
เพื่ อน าผลที่ ได้ ไปประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาระบบการเข้ าใช้
ห้องปฏิบัติการซึ่งต้องการความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน รวมทั้งมี
การเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งานอีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการตรวจจับใบหน้า
ด้วยตัวจ าแนก Haar cascade และการรู้จ าใบหน้าด้วยแบบจ าลอง
ซัพพอร์ตแวกเตอร์แมชชีน 
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3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1. ขั้นตอนวิธกีารตรวจจับใบหน้า [1, 2] 

  วิธีการหนึ่งที่ใช้ในการตรวจจับใบหน้าที่มีความสามารถใน
การประมวลผลได้รวดเร็วและมีอัตราความถูกต้องในการตรวจหาสูง
ซึ่ง Paul Viola และ Michael J. Jones ได้คิดค้นและเผยแพร่ ในปี 
ค.ศ. 2001 โดยทั่วไปมักจะเรียกว่า Viola-Jones method ซึ่ ง
ขั้นตอนวิธีที่ ได้น าเสนอนั้นมีการน าเสนอวิธีการแทนรูปภาพที่ 
เรียกว่า “Integral Image” ซึ่ งช่วยให้การค านวณคุณลักษณะ
เฉพาะท าได้รวดเร็วขึ้น และได้มีการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการเรียนรู้
โดยมีพื้นฐานจาก  AdaBoost ซึ่งเลือกเอาเฉพาะคุณลักษณะโดด
เด่นที่ส าคัญที่ให้ตัวจ าแนกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังได้
อธิบายถึงการรวมตัวจ าแนกแบบ cascade ซึ่งช่วยให้ส่วนพื้นหลัง
ของภาพถูกปฏิเสธได้เร็วและเน้นการค านวณไปท่ีบริเวณที่มีลักษณะ
คล้ายวัตถุที่สนใจมากขึ้น 
           หลักการพื้นฐานของขั้นตอนวิธีของ Viola-Jones คือการ
สแกนหน้าต่างย่อยเพื่อตรวจหาใบหน้าจากรูปภาพน าเข้า การ
ประมวลผลภาพแบบทั่วไปจะใช้การปรับขนาดภาพน าเข้าแตกต่าง
กันหลายๆ ขนาด และใช้ตัวตรวจหาที่มีขนาดคงที่ค้นหาวัตถุ ซึ่งวิธีนี้
กินเวลาในการค านวณมากเนื่องมาจากการค านวณบนรูปภาพที่มี
ขนาดแตกต่างกัน Viola-Jones ได้เสนอวิธีใหม่โดยการปรบัขนาดตวั
ตรวจหาแทนที่จะปรับขนาดภาพน าเข้า และใช้ตัวตรวจหาค้นหา
วัตถุหลายๆ รอบ แต่ละรอบใช้ขนาดแตกต่างกัน ซึ่งทั้งสองวิธีน่าจะ
ใช้เวลาในการค านวณไม่ต่างกันมากนัก แต่ Viola-Jones ได้คิดค้น
ตัวตรวจหาที่ใช้จ านวนครั้งในการค านวณคงที่แม้จะมีขนาดของภาพ
แตกต่างกัน โดยตัวตรวจหาดังกล่าวนี้สร้างขึ้นโดยใช้คุณลักษณะของ 
Haar wavelets ดังแสดงในรูปที่ 1(a) และ Integral Image ในรูป
ที่ 1(b) 
 หลักการของขั้นตอนวิธีค้นหาหน้าของ Viola-Jones คือการใช้
ตัวตรวจหาสแกนหลายๆ ครั้งบนภาพเดิม แต่ด้วยขนาดที่แตกต่าง
กัน ถึงแม้ว่าจะมีใบหน้ามากกว่าหนึ่งหน้า ผลลัพธ์ของหน้าต่างย่อย
จ านวนมากยังคงเป็นลบ (negative non-faces) ซึ่งปัญหานี้แก้ได้
โดยใช้หลักการ “ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ใบหน้า แทนการค้นหาใบหน้า” 
เพราะการตัดสินใจว่าบริเวณใดๆ ไม่ใช่ใบหน้านั้น ท าได้เร็วกว่าการ
ค้นหาใบหน้าและได้มีการสร้างตัวจ าแนกประเภทแบบ cascaded 
(Cascaded classifier) คือเป็นตัวจ าแนกหลายตัวต่อกันเป็นล าดับ
ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งเมื่อหน้าต่างย่อยถูกจัดประเภทเป็น ไม่ใช่
ใบหน้า (non-face) จะถูกปฏิเสธทันที แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้า 
หน้าต่างย่อยนั้น ถูกจ าแนกเป็น มีโอกาสเป็นใบหน้า (maybe-face) 
จะถูกส่งต่อไปยังตัวจ าแนกถัดไปตามล าดับ และกล่าวได้ว่ายิ่งมี
จ านวนช้ัน ของหน้าต่างย่อยมากเท่าใด โอกาสที่หน้าต่างย่อยจะเป็น
ใบหน้าจะยิ่งมีมากข้ึน 

 

(a)

 

(b) 

รูปที่ 1 คุณลักษณะแบบ (a) Haar features (b) Integral Image 

3.2. การรู้จ าใบหน้ าด้วยซัพพอร์ตเวกเตอ ร์แมชชีน 
(Support Vector Machine: SVM)[3] 

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนเป็นขั้นตอนวิธีในการคัดแยกที่
มีการน ามาใช้กันอย่างกว้างขวางในด้านการประมวลผลภาพดิจิทัล 
หลักการของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน คือการให้ข้อมูลน าเข้าที่ใช้
ฝึกเป็นเวกเตอร์ในสเปซ N มิติ เช่น ถ้าในกรณีของ 2 มิติ และ 3 มิติ 
จะเป็นจุดที่อยู่ในระนาบ xy และสเปซ xyz ตามล าดับ จากนั้นท า
การสร้างไฮเปอร์เพลน(Hyperplane) ที่จะแยกกลุ่มของเวกเตอร์
ข้อมูลน าเข้าออกเป็นประเภทต่างๆ ในกรณีที่เป็น 2 มิติ และ 3 มิติ 
ไฮเปอร์เพลปน คือเส้นตรงและระนาบตามล าดับ ข้อเด่นของซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีนจะท าการเก็บเเมพ (Map) เวคเตอร์ในสเป
ซอินพุทให้เข้าสู่ Feature Space โดยใช้ฟังก์ช่ันหรือเรียกว่าเคอร์นัล 
(kernel) ชนิดต่ างๆ เช่น โพลี โนเมียล (Polynomial) เรเดียล 
(Radial) เป็นต้น  

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 2 มิติ 
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3.3. บอร์ดราสเบอร์ร่ีพาย (Raspberry Pi) [4] 
 ราสเบอร์รี่พายเป็นคอมพิวเตอร์ในบอร์ดเดียว (Single 
Board Computer) พัฒนาขึ้น ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย 
Raspberry Pi Foundation ภายใต้การท างานขององค์กรไม่หวังผล
ก าไรสร้างคอมพิวเตอร์ในบอร์ดเดียวเพื่อใช้ส าหรับการสอนและ
ส าหรับการเรียนของนักศึกษาในสาขา Computer Science ซึ่ง 
Raspberry Pi นั้นมีขนาดเล็กมาก มีความสามารถในการรองรับ
ระบบปฏิบัติการ Linux ที่ เรียกว่า Raspbian ที่บรรจุลงใน SD 
การ์ดส าหรับการพัฒนาไปสู่บอร์ด Embedded Linux ซึ่งจากภาพ
ที่ 3 นั้นจะเห็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของบอร์ด Raspberry Pi ที่มี
จุดเช่ือมต่ออุปกรณ์อินพุต เอาต์พุตทั้งผ่านพอร์ต USB, LAN, HDMI, 
CSI, DSI, AUDIO, ช่ อ ง สั ญ ญ า ณ ภ า พ แ ล ะ  GPIO (General 
Purpose Input Output) ส าห รั บ ต่ อ กั บ ว งจ รห รื อ อุ ป ก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  

 

รูปที่ 3 ส่วนประกอบของบอร์ด Raspberry Pi 
 

3.4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พิชญา จตุรวัฒน์[2] น าเสนอการพัฒนาระบบบันทึกเวลา
เรียนด้วยการตรวจจับและรู้จ าใบหน้า เริ่มจากกระบวนการสร้าง
ฐานข้อมูลรูปภาพ และการพัฒนาระบบในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น
เพื่อน าไปใช้งาน โดยใช้ Haar-Like Feature ในการตรวจจับใบหน้า 
และใช้ Local Binary Patterns Histogram ในการรู้จ าใบหน้า โดย
เบื้องต้นมีความแม่นย าของการรู้จ าใบหน้าที่  48% ซึ่ งยังต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในอนาคต จากการทดสอบกับช้ันเรียนจริง
พบว่าระบบนี้สามารถช่วยเป็นเงื่อนไขจูงใจให้ผู้เรียนมาเข้าช้ันเรียน
ได้  

ภูบดี ศิวาวงศ์ และคณะ[5] น าเสนอการรู้จ าใบหน้าเพื่อ
ตรวจสอบว่าบุคคลที่ต้องการทดสอบอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ โดยรับ
ภาพเข้ามาทางกล้องบนสมาร์ทโฟน และใช้วิธี PCA ท าการทดสอบ
โดยมีภาพในฐานข้อมูลทั้งหมด 210 ภาพ จาก 7 คน คนละ 30 
ภาพ โดยแบ่งภาพออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาพที่ใช้ในการเรียนรู้ 140 
ภาพ จากทั้ง 7 คน คนละ 20 ภาพ และภาพที่ใช้ในการทดสอบ 70 

ภาพ คนละ 10 ภาพ ซึ่งผลจากการรู้จ าใบหน้าไม่ผ่านขั้นตอนการ
ตรวจจับใบหน้ามีความถูกต้องมากถึง 95.71% และเมื่อทดสอบการ
รู้จ าใบหน้าโดยผ่านการตรวจจับใบหน้า ให้ผลการรู้จ าเป็น 85.71% 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1. ศึกษาทฤษฎีและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4.1.1. หลักการประมวลผลภาพ 
4.1.2. หลักการตรวจจับใบหน้า 
4.1.3. หลักการรู้จ าใบหน้า 

4.2. จัดเตรียมข้อมูลต้นแบบส าหรับเป็นภาพต้นแบบในการ
สร้างตัวแบบเพื่อใช้ในการจ าแนกใบหน้า 

4.3. จัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการทดสอบการจ าแนก
ใบหน้า 

4.4. ทดสอบขั้นตอนวิธีในการรู้จ าใบหน้า  
4.5. สรุปผลการทดสอบขั้นตอนวิธีในการรู้จ าใบหน้า 
 

5. ผลการวิจัย 
ในขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลต้นแบบส าหรับเป็นภาพต้นแบบ

นั้น มีการเก็บข้อมูลภาพนิ่งในส่วนของใบหน้าของบุคคลจ านวน 10 
คน คนละ 10 ภาพในมุมที่แตกต่างกัน ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 4   

จากนั้นท าการฝึกสอนเพื่อสร้างตัวแบบในการรู้จ าภาพโดยใช้วิธี
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน หลังจากได้ตัวแบบแล้ว ท าการเตรียม
อุปกรณ์เพื่อทดสอบความถูกต้องของตัวแบบโดยใช้กล้องเว็บแคมที่
เชื่อมต่อกับบอร์ดราสเบอรรี่พายในการจับภาพบุคคล  

 

 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างภาพต้นแบบท่ีใช้ในการฝึกสอน 

ในส่วนนี้หน้าจอจะสามารถแสดงผลค่าความถูกต้องของบุคคล
ที่อยู่หน้ากล้องได้ทันที ตามรูปท่ี 5  

 
รูปที่ 5 ตัวภาพจากกล้องและการแสดงผลค่าความถูกต้อง 
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6. สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการตรวจจับ

ใบหน้าด้วยตัวจ าแนก Haar cascade และการรู้จ าใบหน้าด้วย
แบบจ าลองซัพพอร์ตแวกเตอร์แมชชีน สามารถตรวจจับใบหน้า และ
รู้จ าใบหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ระบบยืนยันตัวตนได้ต่อไป 
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การพยากรณ์การติดเชื้อดื้อยาต้านจลุชีพในผู้ป่วยติดเชื้อ Escherichia coli  
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Prediction of antimicrobial resistance infections in patients with Escherichia coli  
by dynamic programming 
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บทคัดย่อ 

การติดเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพเกิดจากการใช้ยาต้านจลุชีพไม่เหมาะสม หรือเกินความจ าเป็น การได้รับยาไม่ครบตามขนาดที่เหมาะสม
กับโรค องค์การอนามัยโลกระบุว่า ท่ัวโลกมีการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมถึงร้อยละ 50 และในปี 2557 ประเทศไทยมีการป่วยจากเชื้อดื้อยาถึง 
88,000 ครั้ง เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น และท าให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งเสียชีวิต รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาการใช้ยาในประเทศที่มี
มูลค่าการใช้ปีละกว่าแสนล้านบาท จึงมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพื่อให้การใช้ยาในประเทศมีประสิทธิภาพ  ประชาชน
ปลอดภัย และคุ้มค่ากับงบประมาณของประเทศ ด้วยยุทธศาสตร์การท างาน 5 ด้าน คือ การเข้าถึงยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตยา ชีววัตถุ สมุนไพร การพัฒนาระบบการควบคุมยา และการสร้างเสริมกลไกการประสานเช่ือมโยงและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพยากรณ์การติดเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพ เพื่อวิเคราะห์การติดเชื้อดื้อยาต้านจุล ชีพโดยใช้
เทคนิคโปรแกรมพลวัตเป็นกลไกด้านหนึ่งที่ท าให้ทราบความสัมพันธ์ของการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ และสามารถท านายโอกาสการพัฒนาการ
ดื้อยาต้านจุลชีพของเช้ือแบคทีเรีย นอกจากนี้เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการติดเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพ และเกิดประโยชน์ต่อการ
วางแผนแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ 
ค าส าคัญ : การพยากรณ์, การดื้อยาต้านจุลชีพ, โปรแกรมเชิงพลวัต 
 

Abstract 
 Antimicrobial resistance is misuse of antibiotics or using antimicrobial overdoses, missed several doses of 
antibiotics. The World Health Organization states detected that has antimicrobial is improper or unsafe use up to 50 
percent. In 2014, Thailand has patients with antimicrobial resistance to 88,000 times. There are higher antimicrobial 
costs and resulting in the patient's death. The Government is aware of the problem of medicinal use in countries with a 
value of more than THB hundred thousand billion. Therefore, there is a strategic plan for the development of the 
national pharmaceutical system to ensure effective use of medicines. People are safe and worthy of the country's 
budget with 5 functional strategies: to proper use of antibacterial, development of pharmaceutical industry, medicinal 
materials, pharmaceutical control systems, and strengthening mechanisms for linking and development of national 
medicines system. The researchers have been interested in studying the prophecies of anti-bacterial infections to 
diagnose antimicrobial infections by using dynamic programming techniques as one of the mechanisms that makes it 
possible to know the relationship of antimicrobial resistance. This technique can predict the potential for antimicrobial 
resistance, opportunities for the development of bacterial antimicrobial resistance. Also, this technique can prevent and 
control antimicrobial infections and the benefits of planning the correct and timely solution. 
Keywords: Prediction, Antimicrobial resistance, Dynamic programming  
 
 

1. บทน า 
 เช้ือดื้อยาต้านจุลชีพ คือ เช้ือก่อโรคที่เกิดการดื้อยาต้านจุลชีพ
มาตรฐานที่ เคยรักษา (Standard treatment) โดยอาจเป็นเช้ือ
แบคทีเรีย เช้ือไวรัส เช้ือปรสิต หรือเชื้อก่อโรคอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นผล
จากการใช้ยาต้านจุลชีพท่ีไม่เหมาะสม 

 สถานการณ์การติดเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพระดับโลก (AMR) ในแต่
ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการติดเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพสูงถึง 7 แสนคน และ
มีการคาดการในปี พ.ศ. 2593 หากไม่มีมาตรการควบคุม ป้องกัน 
อาจจะมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาสูงถึง 10 ล้านคน คิดเป็นผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจสูงถึง 3.5 พันล้านล้านบาท ส่วนสถานการณ์ ใน
ประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพปีละมากกว่า 100,000 
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ราย มีผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพเสียชีวิตมากกว่า 30,000 ราย 
และสูญเสียทรัพยากรจากการติดเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพมากกว่า 
40,000 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ 0.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) [1]  
 การพยากรณ์เพื่อวิเคราะห์การติดเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพโดยใช้
เทคนิคโปรแกรมพลวัตเป็นกลไกด้านหนึ่งที่ท าให้ทราบความสัมพันธ์
ของเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพ เพื่อท านายโอกาสเกิดเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพ
สายพันธ์ุใหม่ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการติดเช้ือดื้อยา
ต้านจุลชีพ และเกิดประโยชน์ต่อการวางแผนแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและทันเหตุการณ์ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพยากรณ์การติดเช้ือดื้อยาในผู้ป่วยติดเช้ือ Escherichia 
coli 
2.2 เพื่อหาตัวแบบการพยากรณ์การติดเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพ 
2.3 เพื่อประเมินผลตัวแบบการพยากรณ์การติดเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพ 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการพยากรณ์การติดเช้ือดื้อยาในผู้ป่วย
ติดเช้ือ Escherichia coli ของสถาบันบ าราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี 
ในด้านลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ติดเช้ือ Escherichia coli ดื้อยา
ต้ านจุล ชีพ  และลักษณ ะการดื้ อยาต้ านจุล ชีพของผู้ ติ ด เช้ือ 
Escherichia coli   
 ประชากร ได้แก่ ผู้ป่วยติดเช้ือ Escherichia coli ที่เข้ารับการ
รักษาในสถาบันบ าราศนราดูร ช่วงเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.
2560 จ านวน 405 ราย 
 ตัวแปรที่ ศึกษา ได้แก่  การติด เช้ือดื้ อยาในผู้ป่ วยติด เช้ือ 
Escherichia coli ใน ด้ าน ลั กษณ ะข้ อมู ลทั่ ว ไป ของผู้ ติ ด เช้ื อ 
Escherichia coli ดื้อยาต้านจุลชีพ และลักษณะการดื้อยาต้านจุล
ชีพของผู้ติดเชื้อ Escherichia coli 
4. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 การศึกษาเทคนิคโปรแกรมพลวัต 

หลักการโปรแกรมเชิงพลวัต (Dynamic Programming) 
[2] เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนโดยการใช้วิธีแบ่ง
ปัญหาให้เป็นปัญหาย่อยซึ่งจะท าให้สามารถแก้ได้ง่าย ปัญหาที่ใช้
หลักการโปรแกรมเชิงพลวัตแก้ปัญหาหาได้คือ ต้องเป็นปัญหาย่อยที่
ทับซ้อนกัน (Overlapping Sub problem) และมีโครงสร้างย่อยที่
เหมาะสม (Optimal Substructure) การใช้โปรแกรมเชิงพลวัตจะ
ใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วกว่าการใช้วิธีแก้ปัญหา
โดยตรง หลักการแก้ปัญหาแบบโปรแกรมเชิงพลวัตเริมจากแก้ปัญหา
ย่อยก่อน โดยการแก้ปัญหาออกเป็น n ขั้นตอน (Stage) แก้ปัญหา
ย่อยในแต่ละขั้นตอนมี เพียง 1 ตัวแปร ในแต่ละขั้นตอนการ
แก้ปัญหาจะมีการค านวณเช่ือมโยงต่อเนื่องกัน เริ่มขั้นตอนแรกไป
จนถึงขั้นตอนสุดท้าย แล้วน าค าตอบของปัญหาย่อยมารวมกันจะได้
ค าตอบของปัญหาทั้งหมด ในการด าเนินการแก้ปัญหาย่อยพบว่า
ปัญหาย่อยมีบางส่วนเหมือนกันทุกประการ ต้องแก้ไขปัญหาย่อยนั้น
ซ้ า หลักการโปรแกรมเชิงพลวัตจะใช้วิธีการแก้ปัญหาย่อยเพียงครั้ง

เดียวและเก็บค าตอบไว้ โดยไม่ต้องแก้ปัญหาย่อยที่แก้ไปแล้วซ้ า 
เรียกว่า การจ า (Memorization) เมื่อหลักการโปรแกรมเชิงพลวัต
พบปัญหาย่อยซ้ า จะเรียกค าตอบที่เก็บไว้ออกมาใช้งาน ไม่ต้อง
ค านวณใหม่ ท าให้ลดเวลาในการแก้ปัญหาเป็นอย่างมาก โดยในแต่
ละขั้นตอนจะมีการแบ่งการหาค าตอบที่ดีท่ีสุด 2 แบบ ดังนี้ 
 4.1 .1 การค านวณ แบบรุดหน้ า (Forward) เริ่ มจาก
ขั้นตอนแรกหาค่าที่ดีท่ีสุดก่อน 

4.1.2 การค านวณแบบย้อนกลับ (Backward) เริ่มจาก
ขั้นตอนสุดท้าย หาค่าที่ดีที่สุดในขั้นตอนสุดท้ายเป็นอันดับแรก [3] 
 
4.2 การศึกษาความเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา 

การพิจารณาลักษณะของอนุกรมเวลาเบื้องต้น ต้อง
ทดสอบองค์ประกอบของแนวโน้มและความแปรผันตามฤดูกาล 
[4]พิ จารณ าจากกราฟอัตสหสัมพันธ์บางส่ วน  (Partial Auto 
Correlation Function; PACF) และกราฟอัตสหสัมพันธ์ (Auto 
Correlation Function; ACF) [5] 
  
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

การวิเคราะห์งานวิจัยนี้จากหลักการโปรแกรมเชิงพลวัต 
สร้างตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม SPSS  22.0 
 
 
4.4 วิธีบ็อกซ-์เจนกินส์ (Box-Jenkins) 

วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์เป็นตัวแบบการสร้างสมการพยากรณ์ 
โดยใช้ค่าสังเกตการณ์ในอดีตของฟังก์ชันเชิงเส้น และการรบกวนใน
อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นตัวแบบที่อธิบายอนุกรมเวลา โดยการ
พยากรณ์จะใช้ตัวแบบ ARIMA ซึ่งเป็นตัวแบบอธิบายลักษณะการ
เคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาที่ค่าสังเกตมีสหสัมพันธ์กันแบบออโต 
และสเตช่ันนารี สามารถใช้ได้กับข้อมูลที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวทุก
ประเภททั้งยังมีผลการพยากรณ์ที่ค่อนข้างแม่นย ากว่าวิธีการ
พยากรณ์แบบอ่ืนๆ [6] วิธีของบ็อกซ-์เจนกินส์ มีดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล พิจารณา
ก ร า ฟ อั ต ส ห สั ม พั น ธ์ บ า งส่ ว น  (Partial Auto Correlation 
Function; PACF) และกราฟอัตสหสัมพันธ์ (Auto Correlation 
Function; ACF) เพื่อพิจารณาว่าอนุกรมเวลาอยู่ภายใต้ภาวะคงที่ 
และได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของฤดูกาลหรือไม่ อนุกรมเวลาที่มี
การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามช่วงเวลาต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีตแสดงว่าอนุกรมเวลาได้รับผลกระทบ
จากอิทธิพลฤดูกาล 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการก าหนดตัวแบบการพยากรณ์ 
พิจารณาก าหนดรูปแบบการพยากรณ์ว่าตัวแบบใดเหมาะสมกับ
ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ที่สุด โดยพิจารณาจากกราฟค่า PACF และ
ค่า ACF ตัวแบบท่ีได้คือ ARIMA (p,d,q)(P,D,Q)L 

ขั้นตอนที่  3 ขั้นตอนการประมาณ ค่ าพารามิ เตอร์ 
(Parameter Estimation) ของรูปแบบที่ก าหนดด้วยวิธีก าลังสอง
น้อยที่สุด 
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ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการตรวจสอบ ตรวจสอบรูปแบบ
ความเหมาะสมจากการทดสอบกราฟอัตสหสัมพันธ์บางส่วน หรือ
พิ จ ารณ าจากกราฟอั ต สห สั ม พั น ธ์ บ างส่ วน  (Partial Auto 
Correlation Function; PACF) และกราฟอัตสหสัมพันธ์ (Auto 
Correlation Function; ACF) ของผลต่างระหว่างค่าจริงกับค่า
พยากรณ์ หากรูปแบบมีความเหมาะสมจะสร้างสมการพยากรณ์จาก
รูปแบบดังกล่าว หากรูปแบบไม่เหมาะสมจะต้องกลับไปท าขั้นตอนที่ 
2 อีกครั้ง  

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการพยากรณ์ (Forecasting)  หลัง
การตรวจสอบความเหมาะสม น าสมการจากตัวแบบไปใช้พยากรณ์ 
เพื่อหาค่าพยากรณ์  
 
4.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เ ช้ื อ  E. coli ต า ม  Clermont et al., ส า ย พั น ธุ์ 
commensal ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม A หรือ phylogenetic B1 และ
สายพันธุ์พิเศษที่ท าให้เกิดโรคล าไส้ซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าสาย
พันธุ์ Pactors commensal จะก าหนดให้กับกลุ่มสายวิวัฒนาการ 
B2 หรือ D ทุกกลุ่ม phylogenetic สายพันธุ์ที่น าเสนออย่างน้อย
หนึ่งความรุนแรงของยีนทดสอบ แต่ส่วนใหญ่  UPEC ถูกพิมพ์ 
phylogenetically เป็น A หรือ B2 น าเสนอหนึ่ งหรือมากกว่า
เครื่องหมายความรุนแรงและกลุ่ม UPEC หรือ B1 และดูเหมือนจะ
แต ก ต่ า งกั น  pathotypically สั ง เก ต ค วาม ชุ ก สู งขอ งวงจ ร 
phylogroups A แ ล ะ ส า ย พั น ธุ์  UPEC B1  ค ว า ม ต้ า น ท า น 
multidrug เผ ย แ พ ร่ ทั่ ว โ ล ก ที่ มี ที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น  UTI ข อ ง 
Ciprofloxacin[7] 
 การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ป่วยเช่นการดื่มน้ า
เพิ่มขึ้นหรือใช้ยาขับปัสสาวะเพื่อลดของวงจรosmolality ปัสสาวะ
และเพิ่มปริมาณ cysteine อาจก่อให้เกิดความไวต่อยาปฏิชีวนะใน
สายพันธุ์ infecting MecR E. coli และต้องเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษา[8] 
 การเปลี่ยนวงจรของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดการระบาดสาย
พันธุ์เชื้อ E. coli เป็นแบคทีเรียส่วนใหญ่ที่แยก  Frequently ในหมู่ 
ESBL ผ ลิ ต  Enterobacteriaceae ใน ป ร ะ เท ศ เม็ ก ซิ โก แ ล ะ 
Frequency นี้จะมาพร้อมกับ Frequency วงจรของ ESBL CTX-
M-15 [9] 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่าการติดเช้ือ ของวงจร 
chronicity และการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพท่ีมี MDR E. coli ที่แยก 
UTI มีที่ เกี่ยวข้องในเชิงบวก ในสัตว์สหายความเสี่ยงที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับ UTI กับ MDR E. coli เป็นภาวะโรคที่มีอยู่ก่อนและ
การใช้ยาต้านจุลชีพที่ก่อนหน้านี้ ความเสี่ยงหลัก Pactors แยกวงจร
ของ MDR E. coli UTI เป็นโรคเรื้อรังและการใช้ยาต้านจุลชีพท่ีก่อน
หน้านี้ [10] 
 

5. วิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียด
ประกอบไปด้วย ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล ข้ันตอนน้ีจะศึกษา
ปัญหาการติดเชื้อดื้อยาและการวิเคราะห์ข้อมูลการติดเช้ือดื้อยา การ
เตรียมข้อมูล เพื่อเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้โปรแกรมพลวัต 

การหาโมเดล การประเมินประสิทธิภาพของโมเดล และการเลือก
โมเดล การพัฒนาระบบส าหรับการท านาย การทดสอบและ
ประเมินผล  

 
รูปที่1 สถาปัตยกรรมของระบบ 

 

 
  

รูปที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินการท านายผลพยากรณ ์
 
การทดสอบประสิทธิภาพโมเดล 
 ทดสอบประสิทธิภาพโมเดลโดยใช้ วิธี Cross-validation Test 
เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลเนื่องจากผลที่ได้มี
ความน่าเช่ือถือ การวัด ประสิทธิภาพด้วยวิธี Cross-validation นี้
จะท าการแบ่งข้อมูลออกเป็นหลายส่วน (มักจะแสดงด้วยค่า k)  5-
Pold cross-validation คือ ท าการแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน โดย
ที่แต่ละส่วนมีจ านวนข้อมูลเท่ากัน โดยที่แต่ละส่วนมีจ านวนข้อมูล
เท่ากัน หลังจากนั้นข้อมูลหนึ่งส่วนจะใช้เป็นตัวทดสอบประสิทธิภาพ
ของโมเดล ท าวนไปเช่นนี้จนครบจ านวนที่แบ่งไว้ แบ่งข้อมูลออก 
N=5 
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6. ผลการวิจัย 
  

ตารางที่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับเพศ และอายุ ที่มผีลต่อประสิทธิภาพการดื้อยาของเชื้อ Escherichia coli 
กลุ่มอายุ เพศ Resistance Non-Resistance รวม 

0-10 ปี หญิง 7 1 8 

 
ชาย 5 

 
5 

รวม 
 

12 1 13 
     
11-20 ปี หญิง 2 

 
2 

 
ชาย 1 

 
1 

รวม 
 

3 
 

3 
     
21-30 ปี หญิง 10 

 
10 

 
ชาย 1 

 
1 

รวม 
 

11 
 

11 
     
31-40 ปี หญิง 14 3 17 

 
ชาย 9 1 10 

รวม 
 

23 4 27 
     
41-50 ปี หญิง 21 2 23 

 
ชาย 7 

 
7 

รวม 
 

28 2 30 
     
51-60 ปี หญิง 42 3 45 

 
ชาย 17 3 20 

รวม 
 

59 6 65 
     
61 ปีขึ้นไป หญิง 174 10 184 

 
ชาย 57 5 62 

รวม 
 

231 15 246 
     
N/A หญิง 5 1 6 

 
ชาย 4 

 
4 

รวม 
 

9 1 10 
รวมท้ังหมด 

 
376 29 405 

 
 
 จากตารางที่1 พบว่า จากกลุ่มอายุทั้งหมดจ านวน 405 คน 
กลุ่มอายุที่มีการดื้อยามากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป ซึ่งมีการ
ดื้อยา จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57 เป็นเพศหญิง จ านวน 
174 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 จากผู้ป่วยทั้งหมด 
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ตารางที2่ ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดื้อยาเชือ้ Escherichia coli ในกลุ่มผูป้่วยเพศหญิง ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
 
Anti-biotic Resistance ผู้ป่วยท่ีได้รับทั้งหมด ร้อยละ 
AMP_ND10 166 184 90.22 
SXT_ND1_2 28 35 80.00 
NOR_ND10 22 28 78.57 
TCY_ND30 6 9 66.67 
CIP_ND5 113 175 64.57 
NAL_ND30 79 125 63.20 
CXM_ND30 5 9 55.56 
CTX_ND30 89 184 48.37 
GEN_ND10 86 184 46.74 
CZO_ND30 13 28 46.43 
CAZ_ND30 59 175 33.71 
AMC_ND20 59 184 32.07 
FEP_ND30 4 17 23.53 
NET_ND30 10 182 5.49 
IPM_ND10 5 184 2.72 
ETP_ND10 1 175 0.57 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ในผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ดื้อยา 
AMP_ND10 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90 จากจ านวนผู้ป่วยเพศ
หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ท่ีได้รับยา AMP_ND10 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการทดลองพบว่า กลุ่มเพศหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ติด
เชื้อ Escherichia coli  มีการดื้อยาต้านเช้ือจุลชีพมากกว่ากลุ่มอื่นๆ 
โดยเฉพาะยา Ampicillin อาจเนื่องมาจากกลุ่มผู้สูงอายุมีการเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลจ านวนมาก  และภูมิคุ้มกันในร่างกาย
อ่อนแอ ติดเช้ือได้ง่าย ท าให้ต้องใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษา และ
เสี่ยงต่อการดื้อยามากข้ึน  
 
8. สรุปผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการพัฒนาระบบส าหรับการท านาย การทดสอบ
และประเมินผล เพื่อใช้ส าหรับการพยากรณ์การติดเช้ือดื้อยาใน
ผู้ป่วยติดเช้ือ Escherichia coli โดยใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงพลวัต 
ซึง่จากผลการทดลองพบว่า ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถพยากรณณ์
การติดเช้ือดื้อยาในผู้ป่วยติดเช้ือ Escherichia coli ได้ถูกต้องมาก
ที่สุดในกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังพบอีกว่า การในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่เป็นเพศหญิง ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีการดื้อยา AMP_ND10 
มากที่สุด  ซึ่ งมีค่ าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 90.22 และมีการดื้อยา 
ETP_ND10 น้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0.57 ผลที่ได้จาก
การพยากรณ์ท าให้ทราบความสัมพันธ์ของการติดเช้ือดื้อยาต้านจุล
ชีพ และโอกาสการพัฒนาการดื้อยาต้านจุลชีพของเช้ือแบคทีเรีย 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการควบคุม ป้องกัน การติดเชื้อดื้อยาต้านจุล
ชีพได้ 
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11. ค าอธิบายตัวย่อ 
Antimicrobial agent 
AMP_ND10  : Ampicillin 10 µg 
SXT_ND1.2 : Trimethoprim/sulfamethoxazde 1.2 µg 
NOR_ND10  : Norfloxacin 10 µg 
TCY_ND30  : Tetracycline 30 µg 
CIP_ND5     : Ciprofloxacin 5 µg 
NAL_ND30  : Nalidixic Acid 30 µg 
CXM_ND30 : Cefuroxime 30 µg 
CTX_ND30  : Cefotaxime 30 µg 
GEN_ND10  : Gentamicine 10 µg 
CZO_ND30 : Cefazolin 30 µg 
CAZ_ND30 : Ceftazolin 30 µg 
AMC_ND20 : Amoxicillin and Clavulanate 20 µg 
FEP_ND30  : Cefepime 30 µg 
NET_ND30  : Netilmicine 30 µg 
IPM_ND10  : Imipenem 10 µg 
ETP_ND10  : Ertapenem 10 µg 
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บทคัดย่อ 

 จากการศึกษาวิจัยการท าเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวแบบส าหรับการพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร ท้ังนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลของ
ผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้ส าหรับการศึกษาวิจัย และเพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาตัวแบบส าหรับการพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร จากการ
สัมภาษณ์ ดร.วิทยา พรมมี ผู้เกี่ยวข้องกับการยางแห่ง   ประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมที่ดิน และกรมเศรษฐกิจการเกษตร ส าหรับ
การศึกษาวิจัยการท าเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร ผู้ศึกษาวิจัยได้เลือกใช้การท าเหมืองข้อมูลหลาย ๆ 
เทคนิคเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผลผลิตทางการเกษตร และเพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาตัวแบบส าหรับการพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร โดยได้
เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลหลายเทคนิค เช่น การจ าแนกข้อมูล (Classification) เป็นต้น โดยในเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ น้ันมี
วิธีการหลายวิธีเพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาเช่น เคเนียเรสเนเบอร์ (K-Nearest Neighbour : KNN) เนอีฟเบย์ (Naïve Bayes) 
เป็นต้น ทั้งนี้จากการศึกษาวิจัยการท าเหมืองข้อมูลหลายเทคนิคหลายวิธีการวิเคราะห์นั้นเพื่อเปรียบเทียบว่า เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลแบบ
ไหน หรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบใดมีความเหมาะสมกับข้อมูลมากที่สุด และพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และได้ผลลัพธ์ว่าการใช้อัลกอริทึม LADTree (แลนด์ทรี) มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
ค าส าคัญ : เคเนียเรสเนเบอร์ (K-Nearest Neighbour : KNN), เนอีฟเบย์ (Naïve Bayes), เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล , LADTree (แลนด์ทรี) 
 

Abstract 
 From the study of data mining research to develop agricultural forecasting models and the compilation of 
agricultural production data for research studies and research studies, Dr. Wittaya Phrome is involved with the Rubber 
Authority of Thailand, Department of Agricultural Extension, Department of Lands. And the Department of Agricultural 
Economics Data mining research study for the development of agricultural forecasting models, the researcher has 
chosen to use multiple data mining techniques for data analysis of agricultural production and for research studies. 
Agricultural products by using various data analysis techniques such as data classification Various data, then there are 
many data analysis methods, received good feedback K-nearest neighbor, data mining research, many analytical 
methods to compare how to do What kind of data mining or data analysis method is suitable for the most data and 
develop the model The most effective agricultural forecasting and result is LADTree algorithm has the great 
performance for this case. 
Keywords: K-Nearest Neighbour, Naïve Bayes, Data Mining Techniques , LADTree  
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1. ความส าคัญของปัญหา 
  ปัจจุบันข้อมูลนั้นมีจ านวนที่เยอะมาก และมีข้อมูลหลาย
แบบหลายชนิด จึงท าให้การน าข้อมูลที่มีจ านวนหมาศาลนั้นมาใช้
ประโยชน์เป็นเรื่องที่ยากมาก การท าเหมืองข้อมูลจึงได้เข้ามามีส่วน
ช่วยในการน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ จ าแนก จัดหมวดหมู่ 
เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นง่ายต่อการน ามาใช้ประโยชน์ตามความ
เหมาะสมของปัญหา  
  การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) หรืออาจจะเรียกว่า 
การค้นหาความรู้ในฐานข้อมูลเป็นเทคนิคเพื่อค้นหาภาพแบบ 
(Pattern) จากข้อมู ลจ านวนมหาศาล โดยอั ต โนมัติ  จั ด เป็ น
กระบวนการของการดึงเอาความรู้ออกมาจากข้อมูลขนาดใหญ่ โดย
ใช้ขั้นตอนวิธีจากวิชาสถิติ การเรียนรู้ของเครื่อง  และการรู้จ าแบบ 
หรือในอีกนิยามหนึ่งการท าเหมืองข้อมูล คือกระบวนการที่กระท า
กับข้ อมู ลจ านวนมาก เพื่ อค้ นห าภาพแบบ  แนวทาง และ
ความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น โดยอาศัยหลักสถิติ การรู้จ า 
การเรียนรู้ของเครื่อง และหลักคณิตศาสตร์ ดาต้าไมน์นิง ตามศัพท์ที่
ราชบัณฑิตยสถานก าหนดไว้หมายถึง การสกัดหรือวิเคราะห์ค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการจากข้อมูลจ านวนมากได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ดาต้า
ไมน์นิง (Data Mining) คือชุด ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้ถูก
ออกแบบมาเพื่อระบบสนับสนุนความต้องการของผู้ใช้ในการค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการจากข้อมูลจ านวนมากได้ และยังสามารถสร้างตัว
แบบการพยากรณ์ส าหรับคาดเดาเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจริง
จากข้อมูล โดยเทคนิคที่นิยมใช้ในการสร้างตัวแบบการพยากรณ์
ได้แก่ เทคนิคการจ าแนกข้อมูล (Classification) เป็นเทคนิคการ
จ าแนกประเภทข้อมูล กระบวนการสร้างโมเดลจัดการข้อมูลให้อยู่ใน
กลุ่มที่ก าหนดมาให้จากกลุ่มตัวอย่างข้อมูลที่เรียกว่าชุดข้อมูลสอน
ระบบ (training data) ซึ่งใช้ส าหรับการสร้างต้นแบบ (Model) 
กระบวนการสร้างต้นแบบนั้นมีหลายวิธี  เช่น เนอีฟเบย์ (Naïve 
Bayes)   เคเนียเรสเนเบอร์ (KNN) เป็นต้น อย่างไรก็ตามการจะ
เลือกเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล เพื่อพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ให้
มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนการท า
เหมืองข้อมูล 
  ในปัจจุบันการท าเหมืองข้อมูลนั้นเข้ามามีบทบาทอย่าง
มาก  การใช้เทคนิคการท าเหมืองในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ นั้นให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อช่วยในประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจในเหตุการณืที่เคยเกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้สามารถ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  งานศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้น าเสนอเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
เพื่อพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลการเกษตรเพื่อสืบค้นความรู้และคาดคะเนผลลัพธ์
ทางการเกษตร ซึ่งถือว่าเป็นการวางแผนก่อนเริ่มท าการเกษตร 
  การศึกษานี้ท าขึ้นเพื่อที่จะศึกษาขั้นตอน และวิธีการ
รวมทั้งความเป็นไปได้ในการสร้างต้นแบบการพยากรขึ้นมาเพื่อที่จะ
น าไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนการ
ตัดใจสินในการลงทุนการท าเกษตรให้เกษตรกร หรือผู้ที่สนใจในการ
ท าสวนยากได้ทดลองใช้งานดูผลลัพธ์ แล้วค่อยตัดสินใจว่าควรท า
การเกษตรหรือไม่ โดยหากไม่พอใจในผลการพยากรณ์ ก็จะสามารถ

ตัดสินใจถอยได้ทันท่วงที การพัฒนานี้จะช่วยลดความเสียหาย หรือ
ความเสี่ยงจากการลงทุนของเกษตรกร และผู้สนใจลงทุนได้เป็น
อย่างดี 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 2.1 เหมืองข้อมูล (Data Mining) คือชุดการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้ถูกออกแบบมาเพื่อระบบสนับสนุนความต้องการของผู้ใช้ในการ
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากข้อมูลจ านวนมากได้ การท าเหมืองข้อมูล 
มีขั้นตอนหลักอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 
  - กระบวนการประมวลผล (Preprocessing) คือขั้นตอน
การจัดเตรียมข้อมูล ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลนั้นจะต้องท าการคัด
ข้ อมู ลที่ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งห รือข้ อมู ล เสี ย  (Noise Data) ออกจาก
แหล่งข้อมูลดิบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สัมพันธ์กันในขั้นตอนนี้สามารถ
แบ่งเป็นขั้นตอนย่อยดังนี้   การท าความสะอาดข้อมูล (Data 
cleaning) เป็นขั้นตอนในการก าจัดข้อมูลที่ เราไม่ต้องการ หรือ
ข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานหรือข้อมูลที่มีความผิดพลาด  
การรวมข้อมูล (Data integration) เป็นขั้นตอนในการรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดที่มีจากแหล่งข้อมูลมาไว้ด้วยกัน  การเลือกข้อมูล 
(Data selection) เป็นการคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่จะ
ใช้วิเคราะห์เลือกข้อมูลที่มีความสมพันธ์กันส่งผลต่อกันและเป็น
ป ร ะ โย ช น์ ต่ อ ก า ร พ ย า ก ร ณ์   ก า ร แ ป ล งข้ อ มู ล  ( Data 
transformation) เป็นการจัดภาพแบบข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการ
คัดเลือกข้อมูลให้มีความเหมาะสมต่อการพยากรณ์ เช่น การจัด
ระเบียบข้อมูลที่สัมพันธ์กันมาไว้ในระเบียนชุดเดียวกัน หรือการ
แปลงค่าตัวเลขให้อยู่ในช่วงที่ก าหนด (Normalization)    เป็นต้น  
จากขั้นตอนทั้งหมดจะเห็นว่าในขั้นตอนเบื้อง ต้นนี้ เป็นเพียงแค่
ขั้นตอนในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจะน าไปใช้เท่านั้นยังไม่ใช่การใช้
ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แบบจ าลอง ซึ่งในขั้นตอนนี้  จะเป็นขั้นตอนที่ใช้
เวลาในการด าเนินงานนานที่สุด หากจัดภาพแบบข้อมูลได้ไม่
เหมาะสมแล้วในการพยากรณ์ก็จะไม่มีความแม่นย าผู้ที่ท าการเตรียม
ข้อมูลจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ เช่น  การวิเคราะห์โรค
อัตโนมัติ จ าเป็นจะต้องทราบเกี่ยวกับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการ
จ าแนกประเภทของโรค เป็นต้น การทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ท านายจะท าให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง และการพยากรณ์จะมี
ความแม่นย ามากข้ึน 
  - ขั้นตอนทางเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นขั้นตอนที่
ใช้ในการน าข้อมูลที่พร้อมแล้วมาสร้างแบบจ าลอง โดยขั้นแรก
จะต้องท าการเลือกเทคนิคที่ เหมาะสมกับภาพแบบชุดข้อมูล 
พิจารณาปัญหาเช่น ต้องการ ท านายประเภทของโรค หรือต้องการ
แบ่งประเภทข้อมูลของโรค หรือต้องการหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
หลังจากได้ เทคนิคที่ เหมาะสมแล้วจะท าการสอน (Train) ให้
แบบจ าลองเรียนรู้ลักษณะของข้อมูลว่าชุดข้อมูลทั้งหมดมีความสม
พันธ์กันอย่างไร และทิศทางในการวิเคราะห์เป็นอย่างไร โดยในการ
สอนให้แบบจ าลองเรียนรู้นั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนดพารามิเตอร์ 
(Parameter) หรือ ค่าตัวแปรต่าง ๆ ให้เหมาะสม ซึ่งในการพิจารณา
ค่าพารามิเตอร์นั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคที่เลือกใช้ประสบการณ์ในการ
วิเคราะห์และการลองผิดลองถูก จากนั้นจึงน าแบบจ าลองที่ได้ไป
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ทดสอบหาค่าความผิดพลาดของแบบจ าลอง โดยการน าข้อมูลจริงที่
เตรียมไว้ส าหรับการทดสอบมาทดสอบในแบบจ าลองแล้วดูผลของ
การพยากรณ์ที่ได้ 
  - ขั้ น ต อ น ห ลั งก ร ะ บ วน ก า ร ป ร ะ ม วล ผ ล  (Post 
processing) คือขั้นตอนสุดท้ายของการท าเหมืองข้อมูล เป็น
ขั้นตอนการประเมินผลและน าสิง่ที่ได้มาน าเสนอในแบบภาพของการ
ใช้งาน ซึ่งในขั้นตอนนี้หากผลการทดสอบ (Test) ไม่เป็นที่น่าพอใจ
แล้วจะต้องท าการจัดภาพแบบข้อมูลใหม่  (หรือเตรียมข้อมูลใหม่) 
เพื่อให้ได้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) มากที่สุด หรือค่าความ
คลาดเคลื่อนในการพยากรณ์น้อยที่สุด (Error) หากค่าความถูกต้อง
ยังน้อยอยู่ หรือความผิดพลาดยังคงมีอยู่ หลังจากเตรียมข้อมูลใหม่
อาจจ าเป็นต้องเลือกเทคนิคในการท าเหมืองข้อมูลใหม ่ซึ่งการเพิ่มคา่
ความถูกต้องและลดค่าความคลาดเคลื่อนจะใช้วิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นและในส่วนของขั้นตอนนี้ แบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ๆ 
ดังนี้  การประเมินรูปแบบ (Pattern Evaluation) คือขั้นตอนการ
ประเมินผลของแบบจ าลองที่ได้ว่า เกิดความผิดพลาดมากน้อย
เพียงใด ภาพแบบการพยากรณ์ที่ได้นั้นเป็นไปตามความต้องการ
หรือไม่  การน าเสนอความรู้ (Knowledge Presentation) คือการ
แสดงผลของการท านายที่ได้จากแบบจ าลอง โดยการน าไปท าเป็น
ภาพแบบที่สามารถน าไปใช้ได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน เช่น การ
ป้อนข้อมูลเข้า และการแสดงผลลัพธ์ เป็นต้น 
  2.2 เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล เนื่องจากการท าเหมือง
ข้อมูลเป็นเทคนิคในการค้นความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ การท า 
เหมืองข้อมูลจึงเป็นการรวมเอาศาสตร์ต่าง ๆ หลายแขนงมารวมไว้
ด้วยกันโดยไม่จ ากัดวิธีการที่ จะใช้ ตัวอย่างศาสตร์ที่ ใช้  เช่น 
เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Database Technology) วิทยาศาสตร์ 
สารสนเทศ (Information Science) สถิติ (Statistics) และระบบ
การเรียนรู้ (Machine Learning) เป็นต้น ซึ่งศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านี้
จะท าให้เกิดกระบวนการความรู้ในแบบต่าง ๆ ดังนี้  
  - การแบ่งประเภทและการท านาย (Classification and 
Prediction) จัดเป็นกระบวนการที่ใช้ในการหาภาพแบบของชุด
ข้อมูลที่มีความใกล้เคียงกัน หรือเหมือนกันมากที่สุดเพื่อใช้ในการ
ท านายชุดข้อมูลว่าอยู่ในประเภทใดของชุดข้อมูลที่ได้ท าการแบ่งไว้
แล้ว ซึ่งชุดข้อมูลที่แบ่งไว้เกิดจากการเรียนรู้จากชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 
(Training Data) แบบจ าลองที่เกิดจากการเรียนรู้ สามารถแสดงได้
หลายภาพแบบ เช่น กฎการแบ่ ง (Classification Rules) การ
ค านวณแบบต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) การใช้สูตรทาง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Formula) หรือโครงข่ายใยประสาท
เทียม (Artificial Neural Network) เป็นต้น  ในส่วนของการท า
ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) จะแสดงออกมาในลักษณะของ
แผนภูมิโครงสร้างต้นไม้ ซึ่งก้านของต้นไม้จะแสดงถึงความรู้ที่ได้ 
และใบไม้จะแสดงถึงประเภทชุดข้อมูลที่ถูกแบ่งออกมา แผนภูมิ
ต้นไม้สามารถแปลงเป็นกฎการ แบ่งได้ ง่ายเพราะลักษณะของ
แผนภูมิสามารถเข้าใจได้ง่าย  ในส่วนของโครงข่ายใยประสาทเทียม 
(Artificial Neural Network) นั้น  จะแสดงในลักษณะของการ
เชื่อมต่อระหว่างหน่วยที่เกิดขึ้น การท าการแบ่งประเภทนั้นมักจะ ใช้
ประโยชน์ร่วมกับการท านายโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นตวัเลข เราจึงอาจ

มองได้ว่าการพยากรณ์เป็น การบอกถึงค่าตัวเลขและการบ่งบอก
ประเภทของข้อมูลนั้นในลักษณะของการดูแนวโน้ม (Trends) ที่จะ
เกิดขึ้น ตัวอย่างเทคนิคของการแบ่งประเภทและการพยากรณ์ได้แก่ 
การค านวณแบบพันธุกรรม  (Genetic Algorithm) การค านวณ
แบบต้นไม้วิเคราะห์  และโครงข่ายใยประสาทเทียม (Neural 
Network) เป็นต้น  
  - การวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม (Clustering Analysis) การ
วิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มจะแตกต่างกับการท าการแบ่งประเภทและการ
พยากรณ์ซึ่งวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลที่มีความคล้ายกันมากที่สุด ซึ่งจะ
เป็นการจัดกลุ่มที่แบ่งประเภทโดยไม่มีการ ระบุช่ือกลุ่มในช่วงของ
การสอน แบบจ าลองโดยทั่วไปแล้ววิธีแบบนี้จะใช้กับการจัดการแบ่ง
ข้อมูลที่ ไม่รู้ว่าจะจัดประเภทไว้ด้วยกันอย่างไรดี และการท าการ
วิเคราะห์นี้จะสามารถท าการบ่งบอกถึงช่ือของกลุ่มที่แบ่งขึ้นได้ด้วย 
ในการท าการวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มนั้นจะอาศัยพื้นฐานของความ
เหมือนกันมากที่สุดและความเหมือนกันน้อยที่สุดของกลุ่ม นั่นคือ
ข้อมูลที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน จะมีความคล้ายกันสูงมากแต่จะ
แตกต่างกันกับข้อมูลที่ถูกจัดไว้คนละกลุ่ม และตัวอย่างของการ
วิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย K (K-mean Algorithm) 
การรวมและการแบ่งกลุ่มโดยจัดล าดับช้ัน และการล าดับต าแหน่ง
เพื่อแสดงโครงสร้างการจัดกลุ่ม เป็นต้น  
  - การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Association Analysis) 
เป็นภาพแบบการค้นหาความรู้โดยการหาสิ่งที่เรียกว่า “กฎความ
ของสัมพันธ์ (Association Rules)” ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ของ
ค่าที่มีความสัมพันธ์และมีเง่ือนไข ที่ตรงกับข้อก าหนดและลักษณะ
ของข้อมูลที่มีการเรียนรู้ในภาพของตะกร้าจ่ายตลาด (Market 
Basket) หรือการซื้อขาย (Transaction) ในการท าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์กฎที่เกิดขึ้นนี้จ าเป็นที่จะต้องก าหนดค่า สนับสนุน 
(Support) และค่าความมั่นใจ (Confidence) ซึ่งจะเป็นตัวก าหนด
ว่ากฎที่เกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กันในระดับใด และยังเป็นการช่วย
ยับยั้งการเกิดกฎที่ไม่จ าเป็น หรือกฎที่มีความเกี่ยวข้องกันน้อยมาก 
ตัวอย่างเทคนิคของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้แก่ การวิเคราะห์
แบบตะกร้าสินค้า (Market Basket Analysis) การค านวณแบบ
แอพพริออรี (The Apriori Algorithm) และกฎความสัมพันธ์แบบ
หลายระดับ (Multilevel Association Rules) เป็นต้น 
  2.3 อัลกอริทึมการท าเหมืองข้อมูล 
  - ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ต้นไม้จะประกอบด้วย
โหนดแทนคุณลักษณะ และโหนดล่างสุดแทนหมวดหมู่การสร้างกิ่ง
สาขา จะพิจารณาจากค่าความจริงของคุณลักษณะโดยค่าที่ใช้จะมา
จากการค านวณจากค่าข้อมูลที่ได้รับ (Information Gain) การสร้าง
ต้นไม้ตัดสินใจใช้ค่ามาตรฐานอัตราส่วนเกน (Gain Ratio) เพื่อเลือก
คุณ ลั กษณ ะที่ จ ะ ใช้ เป็ น รากหรือ โหนด  ถ้ า ให้ ชุด ข้ อมู ล  M 
ประกอบด้วยค่าที่เป็นไปได้ คือ {m1, m2, …, mn} และให้ความ
น่าจะเป็นที่จะเกิดค่า m1 มี  ค่าเท่ากับ P(mi) จะได้ว่าค่าเกน
สารสนเทศ ( Information Gain) ของ M เขียนแทนด้วย I(M) 
ค านวณได้ดังสมการ 1 
  ถ้าให้ข้อมูลสอนคือ T คุณลักษณะที่เป็นโหนดคือ x และมี
ค่าทั้งหมดที่เป็นไปได้ n ค่าโหนดปัจจุบันจะแบ่งตัวอย่าง T ออกตาม
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กิ่งเป็น {t1, t2, ..., tn} ตามค่าที่เป็นไปได้ของ x ดังนั้นจึงสามารถ
ค านวณค่าเกนสารสนเทศหลังจากแบ่งตามคุณลักษณะและค่า
มาตรฐานเกน (GAIN) ได้ดังสมการ 2 และ 3  
 จากนั้ น ค าน วณ ค่ าสารสน เทศของการแบ่ งแยก  (Split 
Information) ของคุณลักษณะแต่ละตัว ถ้า ให้  T คือ ชุดของ
ตัวอย่าง เมื่อแบ่งตัวอย่างนี้ตามคุณลักษณะ x จะได้ชุดของตัวอย่าง
ย่อยในแต่ละ กิ่ง คือ {t1, t2, …, tn} จ านวน n ชุด ตามค่าที่เป็นไป
ได้ในคุณสมบัติ x เมื่อค านวณค่าสารสนเทศ ของการแบ่งแยกได้ดัง
สมการ 4 
 ค านวณค่ามาตรฐานอัตราส่วนเกน (Gain ratio) ได้จาก ค่าของ
เกนเท่ากับค่าสารสนเทศการแบ่งแยกของเกน ท้ายสุดจึงเลือกค่า
ของเกน สูงสุดเป็นคุณลักษณะเริ่มต้น และเลือกคุณสมบัติถัดไปตาม
ค่าของเกนน้อยลงตามล าดับ 
  - เนอีฟเบย์ (Naïve Bayes) หลักการของวิธีการนี้ ใช้การ
ค านวณความน่าจะเป็นซึ่งถูกใช้ในการพยากรณ์ จัดเป็นเทคนิคใน
การแก้ปัญหาแบบการจ าแนกที่สามารถคาดการณ์ ผลลัพธ์ได้และ
สามารถอธิบายได้ด้วย มันจะท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร เพื่อใช้ในการสร้างเง่ือนไขความน่าจะเป็นส าหรับแต่ละ
ความสัมพันธ์ การเรียนรู้เบย์อย่างง่ายเป็นวิธีจ าแนกประเภทข้อมูลที่
มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่การท างานไม่ซับซ้อนเหมาะกับกรณีของ 
เซตตัวอย่างมีจ านวนมาก และคุณสมบัติของตัวอย่างไมข่ึ้นต่อกันโดย
ก าหนดให้ความน่าจะเป็นของข้อมูลที่จะเป็นดังสมการ 5 
  P(c|x) คือ ค่าความน่าจะเป็นท่ีเราต้องการจะรู้  
  P(x|c) คือ ค่าที่สนใจ/ค่าที่ตรงกันท้ังหมด 
  P(c) คือ คลาสที่สนใจ/คลาสจากโจทย์ทั้งหมด   
  P(x) คือ อททริบิวท่ีสนใจ/คลาสทั้งหมด 
  - เคเนียเรสเนเบอร์ (K-Nearest Neighbor)  หลักการ
ของวิธีการนี้จะจ าแนกประเภทข้อมูลโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงที่สุด K ตัวจากข้อมูลบนชุดข้อมูลตัวอย่าง ท างานโดยขึ้นกับ
ระยะทางน้อยสุดจากสมาชิกใหม่ หรือข้อมูลที่ป้อนถาม ( Input 
Query Instance) กับข้อมูลตัวอย่างฝึกฝน จะค านวณหาเพื่อนบ้าน
ที่ใกล้ที่สุด K ตัว หลังจากนั้นเราจะรวบรวม สมาชิกที่ใกล้เคียงที่สุด 
K ตัวแล้วเลือกคลาสที่สมาชิกส่วนใหญ่ที่ในกลุ่ม K ดังกล่าวสังกัดอยู่
มากที่สุดให้กับสมาชิกใหม่ ข้อมูลการจ าแนกโดยใช้ข้อมูลข้างเคียง K 
ตัว ประกอบด้วยแอททริบิวต์หลายตัวแปร Xi ซึ่งจะน ามาใช้ในการ
แบ่งกลุ่ม Yi โดยระบุค่าตัวเลขจ านวนเต็มบวกให้กับ K ซึ่งค่านี้จะ
เป็นตัวบอกจ านวนของกรณี (Case) ที่จะต้องค้นหาในการพยากรณ์
กรณีใหม่  
 
3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ 
ได้แก่ บทความทางวิชาการ รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ วารสาร และงานวิจัยทางด้านการท า
เหมืองข้อมูล จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศต่อไป โดยมี
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  3.1 งานวิจัยเรื่อง “การจ าแนกประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของไทยแบบอัตโนมัติโดยวิธีการทางเหมืองข้อมูล” [1] กล่าวว่า ใน
บทความนี้น าเสนอวิธีการจ าแนกประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบ
อัตโนมัติด้วยวิธีการทางเหมืองข้อมูล เพื่อให้สามารถจ าแนกประเภท
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากข้อมูลแบบพรรณนาโวหารด้วยการประมวลผล
ของคอมพิวเตอร์ได้ ช่วยลดเวลาใน การจับใจความรวมถึงแก้ปัญหา
การจ าแนกประเภทโดยมนุษย์ได้ด้วยตัวอย่างข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทยจ านวน 500 ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบความแม่นย า
ของการจ าแนกประเภทด้วยอัลกอริทึม ให้ค่าความแม่นย าสูงที่สุด 
คือ 93.5% ดังนั้นจึงน าแบบจ าลองดังกล่าวมาพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 
  3.2 งานวิจัยเรื่อง “ข้อมูลเชิงเวลากับการจ าแนกประเภทผู้
เป็นโรคเบาหวานในประเทศไทย” [2] กล่าวว่า โรคเบาหวานเป็น
โรคเรื้อรังที่ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง เนื่องจากโรคเบาหวาน
มักจะก่อให้เกิดภาวะโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมางานวิจัยนี้ได้
น าเสนอรูปแบบขอ้มูลเชิงเวลาด้วยการเพิ่มคุณลักษณะข้อมูลเชิง
เวลาจาก ข้อมูลประวัติการตรวจสุขภาพเพื่อการจ าประเภทข้อมูล
โดยการใช้อัลกอริทึม ได้แก่ นาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) เป็นต้น ผล
การทดลองได้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่เพิ่มคุณลักษณะข้อมูลเชิงเวลา
ให้ผลประสิทธิภาพการจ าแนก ประเภทดีกว่าข้อมูลแบบปกติที่ไม่มี
คุณลักษณะข้อมูลเชิงเวลา 
  3.3 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์
ผลผลิตมันส าปะหลังด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล” [3] กล่าวว่า 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ผลผลิต
มันส าปะหลังด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศการพยากรณ์ผลผลิตมันส าปะหลังการสืบค้นข้อมูล และ
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ โดยใช้
ข้อมูลปัจจัยการผลิตมันส าปะหลังจากส านักงานเกษตรจังหวัด
ก าแพงเพชร เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์โดยใช้เทคนิคการจ าแนก
ประเภทข้อมูล (Classification) ด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ จากนั้นน า
อัลกอริทึมทั้งสามตัวท่ีให้ค่าความแม่นย าสูงสุดไปพัฒนาตัวแบบการ
พยากรณ์ผลผลิตมันส าปะหลังด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลระบบ
สารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบเว็บแอพพลิเคช่ัน ซึ่ง
ระบบสามารถสืบค้น ปรับปรุง เพิ่มเติม บันทึก และแสดงรายงาน
ข้อมูลมันส าปะหลังได้ 
  3.4 งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นฐานทาง
การศึกษาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล” [4] กล่าวว่า งานวิจัยนี้ได้ศึกษา
คุณลักษณะของนักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ที่มีผลต่อการเรียนแคลคูลัส 1 
ส าหรับวิศวกร ด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลเพื่อจ าแนกนักศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมและต้นไม้
ตัดสินใจในการจ าแนกประเภทข้อมูล ท าให้ได้ค่าคสามถูกต้องมี
ค่าสูงสุด คือร้อยละ 80.13 และจ าแนกข้อมูลด้วยต้นไม้ตัดสินใจ ก็
ให้ผลไปในทางเดียวกัน โดยมีค่าความถูกต้องสูงสุดที่ร้อยละ 75.83 
คุณลักษณะที่ผ่านการคัดเลือกนั้นแสดงถึงคุณลักษณะในนด้านพื้น
ฐานความรู้ของนักศึกษาท่ีมีมาก่อน จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า 
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เทคนิคเหมืองข้อมูลสามารถน ามาประยุกต์ใช้ทางด้านการศึกษาใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนได้ 
  3.5 งานวิ จั ย เรื่ อ ง  “Analysis of Soil Behavior and 
Prediction of Crop Yield using Data Mining Approach” [5] 
กล่าวว่า การพยากรณืผลผลิตเป็นที่นิยมมากในหมู่ของชาวสวน
ชาวไร่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเลือกพื้นที่ปลูก คือปัญหาที่น่า
ตื่นเต้นซึ่งตามมาด้วยการพยากรณ์ผลผลิตแต่ก่อนอื่น การพยากรณ์
ผลผลิตของพืชถูกด าเนินการโดยประสบการณ์ของชาวไร่ชาวสวน
เอง ในงานวิจัยนี้น าเสนอระบบโดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
การพยากรณ์ผลผลิตโดยแบ่งหมวดหมู่ด้วยการวิเคราะห์ชุดข้อมูล
ของดิน 
  3.6 งานวิจั ย เรื่ อ ง “Comparative Analysis of Data 
Mining Techniques on Educational Dataset” [6] ก ล่ า ว ว่ า 
จุดประสงค์ของบทความนี้คือวิธีการใช้อัลกอริทึมการท าเหมือง
ข้อมูลที่เหมาะสมกับชุดข้อมูลทางการศึกษา บทความนี้มุ่งเน้นการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลและอัลกอริทึม  
ต่าง ๆ 
  3.7 งานวิจัยเรื่อง “Comparison of Methods of Data 
mining Technique for the Predictive Accuracy” [7] กล่าวว่า 
โครงการของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อประเมนิประสิทธิภาพของรูปแบบ
การขุดข้อมูลที่แตกต่างกันในการท านายการช าระเงินด้วยบัตร
เครดิต เราใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลเพียงสามอย่าง   เคเนียเรส
เนเบอร์ (KNN),  โลจิสติกรีเกรสช่ัน (Logistic regression) และ
โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) ยิ่งไปกว่านั้นมีอีก
เทคนิคหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย Random Forest ที่เราตัดสินใจ
ที่จะรวมไว้ในบทความของเรา ในการประเมินประสิทธิภาพของแต่
ละรุ่นเราใช้ 2 เกณฑ์คือความถูกต้อง (ตามอัตราความผิดพลาด) 
และพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (AUC) 
  3.8 งาน วิ จั ย เรื่ อ ง  “ Data Mining Techniques and 
Applications” [8] กล่าวว่า การท าเหมืองข้อมูลเป็นกระบวนการที่
มีการน าข้อมูลจ านวนมากมาใช้ประโยชน์ บทความกล่าวถึงการท า
เหมืองข้อมูล เทคนิคอัลกอริทึมและองค์กรที่ปรับใช้เทคโนโลยีการ
ท าเหมืองข้อมูลเพื่อปรับปรุงธุรกิจและพบผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 
  3.9 งานวิจัยเรื่อง “Diagnosing Diabetes using Data 
Mining Techniques” [9] ก ล่ า วว่ า  ใน บ ท ค วาม นี้ เร า เส น อ
แบบจ าลองเพื่อแก้ปัญหาในระบบที่มีอยู่ในการประยุกต์ใช้เทคนิค
การท าเหมืองข้อมูลคือการจัดกลุ่มและการจ าแนกประเภทที่ใช้ใน
การวินิจฉัยประเภทของโรคเบาหวานและระดับความรุนแรงส าหรับ
ผู้ป่วยทุกคนจากข้อมูลที่รวบรวมมา ข้อมูลที่เราวิเคราะห์และระบุ
ความรุนแรงของโรคเบาหวาน เป็นส่วนหนึ่งของ วิธีการซิมเปิลเคมีน 
(Simple k-means) ผลลัพธ์ที่ประสบความส าเร็จแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการจ าแนกประเภทแต่ละอัน 
  3.10 งานวิจั ย เรื่ อง “Data Mining Techniques and 
Applications to Agricultural Yield Data” [10] กล่าวว่า มีการ
ใช้เทคนิคการขุดข้อมูลที่แตกต่างกันเช่น เคมีน (K-Means), เคเนีย
เรสเนเบอร์ (KNN), โครงข่ายประสาทเทียม (ANN) และสนับสนุน

เว็กเตอร์เมดชีน (SVM) ส าหรับการใช้งานล่าสุดของเทคนิคการท า
เหมืองข้อมูลในด้านการเกษตร งานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาตัวแบบ
ข้อมูลที่เหมาะสมซึ่งมีความแม่นย าสูงและมีความสามารถในการ
ท านายผลตอบแทนสูงและถูกต้องมากที่สุด 
  3.11 ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง  “ Predicting Instructor 
Performance using Data Mining Techniques in Higher 
Education” [11] กล่าวว่า ในบทความนี้ใช้ เทคนิคการท าเหมือง
ข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลการจ าแนกการด าเนินการ ตัวด าเนินการจะถูก
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ประกอบกับผลตอบรับของนักเรียน ใน
หลักสูตรจริงโดยประเมินจากแบบสอบถาม ผลการวิจัยของบทความ
นี้ระบุว่า ประสิทธิผลและความหมายของโมเดลการท าเหมืองข้อมูล
ในการประเมินผลหลักสูตรในการวิจัยครั้ งนี้ถูกใช้เพื่อปรับปรุง
เอกสารหรือการประเมินอ่ืน ๆ 
  3.12 ง าน วิ จั ย เรื่ อ ง  “ Applying Naive Bayes Data 
Mining Technique for Classification of Agricultural Land 
Soils” [12] กล่าวว่า การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลใหม่เหล่านี้และน าไปใช้กับฐานข้อมูล
วิทยาศาสตร์ดินเพื่อสร้างหากพบความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ชุด
ข้อมูลขนาดใหญ่ของฐานข้อมูลดินถูกดึงออกมาจากภาควิชา
เกษตรกรรม งานวิจัยระบุว่าดินจ าแนกประเภทโดยใช้เทคนิคการขุด
ข้อมูลต่าง ๆ นอกจากน้ียังท าการเปรียบเทียบระหว่างการจ าแนก เน
อีฟเบย์และวิเคราะห์เทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่สุด ผลการวิจัยอาจมี
ประโยชน์มากมาย เช่น เกษตรเพื่อจัดการดิน และสิ่งแวดล้อม 
  3.13 ง า น วิ จั ย เรื่ อ ง  “ Top 10 algorithms in data 
Mining” [13] กล่าวว่า บทความนี้น าเสนออัลกอริทึมการขุดข้อมูล 
10 อันดับแรกที่ ระบุ โดย IEEE International Conference on 
Data Mining ในเดือนธันวาคม 2549: C4.5 k-Means Apriori EM 
PageRank  AdaBoost SVM KNN Naivebyes แ ล ะ  CART 
อัลกอริทึม 10 อันดับแรกเหล่านี้เป็นหนึ่งในอัลกอริทึมการขุดข้อมูล
ที่ส าคัญที่สุดในชุมชนการวิจัย ด้วยอัลกอริทึมแต่ละอันเราให้
ค าอธิบายของอัลกอริทึมหารือเกี่ยวกับผลกระทบของอัลกอริทึมและ
ทบทวนการวิจัยในปัจจุบันและขั้นตอนต่อไปของอัลกอริทึมเหล่านี้ 
10 อัลกอริทึมครอบคลุมการจ าแนก 
 
4. ผลการด าเนินงาน 
  จากการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมทฤษฎีและวิเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าอัลกอริทึมต่าง ๆ ที่ถูกใช้ในการท าเหมือง
ข้อมูลนั้น ไม่มีอัลกอริทึมที่เรียกได้ว่าดีที่สุด มีเพียงอัลกอริทีมที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับการใช้งานในรูปแบบนั้น ๆ โดยในการศึกษา
ครั้งนี้พบว่าหากต้องการสร้างต้นแบบการพยากรณ์ผลผลิตทางการ
เกษตรกรรม ควรเลือกใช้เทคนิคอัลกอริทึม LADTree (แลนด์ทรี) 
จะเหมาะสมที่สุด โดยการศึกษาครั้งนี้จะน าไปสู่การพัฒนาต้นแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผลผลิตยางพาราในภายภาคหน้า
ต่อไปโดยมีกรอบแนวคิดดังนี้ 
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 รูปที่1 กรอบแนวคิดของโครงงานวิจัยที่จะใช้ในภายภาคหน้า
  
 โดยจะเริ่มจากการมีเกษตรกรหรือ บุคคลที่สนใจจะลงทุนเรื่อง
การปลูกยางพาราในที่น้ี ขอเรียกว่าผู้ใช้ โดยผู้ใช้จะต้องใส่ค่าข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการพยากรณ์ลงในระบบสารสนเทศเพื่อนการพยากรณ์
ผลผลิตยางพารา โดยจะมีการประมวลผล และส่งผลลัพธ์ให้แก่
ผู้ใช้งานได้รับทราบข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในการปลูก
ยางพารา 
 ข้อเสนอแนะการใช้อัลกอริทึมต่าง ๆ ในการท าเหมืองข้อมูลนั้นมี
ความแม่นย าที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูล และลักษณะของ
ข้อมูลรวมถึงลักษณะการน าไปใช้งาน ผู้ที่ได้ศึกษางานวิจัยนี้และได้
อ่านหัวข้อนี้ควรทดลองใช้อัลกอริทึมต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและเลือกใช้
อัลกอริทึมที่ให้ประสิทธิภาพมากที่เพื่อให้ความผลลัพธ์ตามที่ท่าย
ต้องการในการท าเหมืองข้อมูล รวมทั้งการน าต้นแบบท่ีได้จากการท า
เหมืองข้อมูลไปต่อยอด ควรศึกษาเพิ่มเติมทางดานการพัฒนา
สารสนเทศในรูปแบบนั้น ๆ ด้วยเพื่อความราบรื่นในการวิจัย และ
พัฒนาต่อไป 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
  หลังจากศึกษาบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผู้วิจัยได้ข้อ
สรุปว่าอัลกอริทึม LADTree (แลนด์ทรี ) นั้ นเป็นอัลกอริทึมที่
เหมาะสมกับการใช้งานท าเหมืองข้อมูลเพื่อพยากรณ์ผลผลิต
ยางพารามากที่สุดโดยจะเห็นได้จากงานวิจัยต่าง ๆ ว่าการใช้ 
LADTree (แลนด์ทรี ) นั้ น ช่วยเพิ่ มประสิทธิภาพของ Model 
(ต้นแบบ) ได้มากกว่าการใช้อัลกอริทึมอื่น ๆ และจะน าอัลกอริทึมนี้
ไปใช้กับข้อมูลยางพาราเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
พยากรณ์ผลผลิตยางพาราต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์และประเมินคุณภาพบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะเพื่อการถนอม
อาหาร 2) ประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะด้านการยืดอายุอาหาร  ด้านส่งเสริมการจ าหน่าย รวมถึงด้านความสะอาดและ
ปลอดภัย  โดยเก็บข้อมูลจากชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี  เครื่องมือใช้ในการด าเนินการวิจัยได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  2) แบบสอบถาม
ความต้องการพัฒนาคุณภาพขนมทองโยะ และ 3) แบบประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย(x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ผลการวิจัยสรุปดังนี้ 1) ผลการสอบถามความต้องการพัฒนาคุณภาพขนมทองโยะทุกรายการอยู่
ระดับมากท่ีสุด (𝑥=4.33,SD=0.62)  2) ผลการประเมินคุณภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการถนอมอาหารในอากาศปกติ  พบว่า  บรรจุภัณฑ์ที่
มีคุณภาพสูงสุดได้แก่  การซีลสุญญากาศสามารถถนอมอาหารจ านวน 7 วัน รองลงมาได้แก่  บรรจุภัณฑ์ด้วยโหลพลาสติกเซฟตี้ซีล  และบรรจุ
ภัณฑ์ด้วยถุงขนมแบบซิปล๊อก2ช้ัน  สามารถถนอมอาหารไดจ้ านวน 1-2 วัน  3) ผลประเมินประสทิธิภาพบรรจุภัณฑ์ดา้นการยดือายุอาหารโดย
เปรียบเทียบวิธีการเก็บรักษาขนมทองโยะในถุงซีลแบบสุญญากาศในอากาศปกติกับเก็บรักษาในตู้เย็นอุณหภูมิ 1.6-3.3 องศาเซลเซียส  พบว่า  
บรรจุภัณฑ์ถุงซีลแบบสุญญากาศเก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 1.6-3.3 องศาเซลเซียส สามารถถนอมอาหารได้จ านวน 2-3 เดือน  และอากาศปกติ
สามารถถนอมอาหารได้จ านวน 7 วัน 4) ผลประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ด้านส่งเสริมการจ าหน่ายอยู่เกณฑ์ระดับดี  (𝑥=4.33,SD=0.66)  
และ 5) ผลประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ด้านความสะอาดและปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ระดับดี  (𝑥=4.37,SD=0.61) ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์, ขนมทองโยะ, การถนอมอาหาร 
 

Abstract 
This study aims to 1) develop the prototype packaging of Ka-Nhom Thongyoh for product preservation, 2) 

evaluate the prototype packaging of Ka-Nhom Thongyoh for extending product preservation, promotional sales and the 
cleanness and food safety by collecting the information from local community in Kanchanaburi. The instruments of the 
research are 1) indepth interview, 2) questionnaires for the needs on improving quality of Ka-Nhom Thongyoh, and 3) the 
evaluation form for the packaging performance. The statistics of the research are percentage, mean (x), and standard 
derivation (S.D.) The findings of the research were 1) the results of the questionnaires for the needs on improving quality 
of Ka-Nhom Thongyoh were the highest (¯x=4.33,SD=0.62) , 2) the prototype packaging of Ka-Nhom Thongyoh for product 
preservation in normal temperature found that the vacuum sealed packaging could preserve the food for 7 days, other 
kinds of preservation were the sealed safety plastic and the double zip locks that could food preservation in 1-2 days, 3) 
the  result of extending food preservation by comparing between keeping Ka-Nhom Thongyoh in the vacuum sealed 
packaging in normal temperature and keeping Ka-Nhom Thongyoh in the fridge at 1.6-3.3๐C  revealed that the vacuum 
sealed packaging could preserve the food in 2-3 months and 7 days in normal temperature, 4) the performance of the 
promotional sales was in good level (𝑥=4.33,SD=0.66), and 5) the performance of  the cleanness and food safety was in 
good level  (𝑥=4.37,SD=0.61).   
Keywords : Packaging Development, Ka-Nhom Thongyoh, Product Preservation 
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1. บทน า (Introduction) 
 อ าเภอทองผาภูมิเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนมาร์  ในอดีตมีความรุ่งเรืองเพราะ
มีเหมืองแร่ในต าบลปิล๊อก  แต่ปัจจุบันเหมืองแร่ได้กลายเป็นที่
ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี  ชาติพันธ์กะเหรี่ยงถือว่าเป็นชาติ
พันธุ์ที่อพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างยาวนาน  
และยังคงรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างงดงาม  จากการลงพื้นที่ศึกษาวิถี
ชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในอ าเภอทองผาภูมิ  พบว่าชาวกะเหรี่ยงมีวิถี
ชีวิตอิงธรรมชาติ  และมีการประกอบอาหารที่ใช้เครื่องปรุงที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติ  ผูกพันความเช่ือแบบโบราณ  โดย ฟ้อน เปรมพันธุ์ [1] 
กล่าวว่า ชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นกระเหรี่ยงโป(P’wo) 
หรือโพล่ว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ผสมผสานกับความเช่ือดังเดมิ 
และบางส่วนจ านวนไม่มากนับถือศาสนาคริสต์ อาชีพส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามภูมิปัญหาดั้งเดิมคือการปลูกข้าวไร่    
ขนมทองโยะเป็นอาหารพื้นเมืองชนิดหนึ่งของชาวกะเหรี่ยง เป็นขนม
มลคล ท ามาจากข้าวและจัดอยู่ในประเภทของหวานที่ขึ้นช่ือของ
อ าเภอทองผาภูมิ โดยมีช่ือเรียกในภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า หมี่สิ  
แปลว่า ข้าวบด ที่ท าจากข้าวเหนียวนึ่ง งาคั่ว และเกลือ โขลกรวมกนั 
จนเป็นเนื้อเดียว รสชาติเค็มมัน นิยมท าเพื่อการท าบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่ผู้ล่วงลบัไปแล้วเสมือนการถวายสังฆทานของชาวไทยพุทธ  แต่
เดิมเมื่อพระสงฆ์จะออกจาริกไปในป่าครั้งละนาน ๆ หลายเดือน ชาว
ไทยเช้ือสายกะเหรี่ยงจะท าขนมชนิดนี้ถวายพระ  ขนมทองโยะ หรือ 
หมี่สิ  เป็นอาหารที่มีขายในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  เช่น  อ าเภอ
สังขละบุรี  อ าเภอทองผาภูมิ  อ าเภอศรีสวัสดิ์  และในเขตป่าเขา
รอยต่อกับชายแดนไทย-พม่า  เป็นต้น 

ขนมทองโยะเป็นอาหารพื้นถิ่น คนท่ีจะได้รับประทานขนมทองโยะ
ส่วนใหญ่เป็นเพียงคนในชุมชนหรือคนในพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น  
เนื่องจากขนมทองโยะท าจากวัตถุดิบธรรมชาติ  ไม่มีการใช้วัตถุกัน
เสีย  ตัวขนมมีความช้ืนอยู่ภายใน  ดังนั้นกรรมวิธีการเก็บรักษาเพื่อ
การถนอมอาหารให้คุณภาพคงเดิมและสามารถเก็บรักษาได้นานจึงมี
ความส าคัญ ดังที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2] กล่าวว่า การถนอม
อาหารเป็นการเก็บรักษาอาหารหรือแปรรูปอาหารให้อยู่ได้นานไม่
บูดเสีย โดยการถนอมอาหารมีหลากหลายวิธีที่ช่วยยืดอายุอาหาร 
และยังคงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารและจันทนี ธีรเวชเจริญชัย 
[3] กล่าวว่า การถนอมอาหารจะให้ความส าคัญกับการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้นาน แต่สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์จาก
ชุมชนได้แก่จ านวนผู้บริโภคจ ากัดอยู่ภายในชุมชนเท่านั้น ซึ่ง
สอดคล้องกับสมพงษ์ เฟื่องอารมณ์ [4] กล่าวว่า สาเหตุปัญหา
ผลิตภัณฑ์อาหารคือผลิตได้แต่ขายไม่ได้ ผลิตได้แต่เก็บได้ไม่นาน 
หรือผลิตได้แต่ขายได้จ ากัดเฉพาะในท้องถิ่น ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับวัตถุดิบแต่ละประเภทจะช่วยรักษาและยืดอายุอาหาร 
และป้องกันสารปนเปื้อนตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งบรรจุ
ภัณฑ์ดังกล่าวยังเป็นจุดดึงดูให้ผู้คนสนใจซื้อสินค้าเป็นของฝากได้
เป็นอย่างดีจากงานวิจัยของเกศแก้ว ประดิษฐ์[5] พบว่า บรรจุภัณฑ์

ช่วยให้ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าโดดเด่นการตอบรับในเชิงพาณิชย์
ของบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาสูงกว่าบรรจุภัณฑ์แบบเดิม  จากที่กล่าวมา
ข้างต้นทีมผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนม
ทองโยะเพื่อการถนอมอาหาร 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์และประเมินคุณภาพบรรจุ
ภัณฑ์ขนมทองโยะเพื่อการถนอมอาหาร 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะด้านการยืด
อายุอาหาร  ด้านส่งเสริมการจ าหน่าย และด้านความสะอาดและ
ปลอดภัย 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะเพื่อการถนอม
อาหารและยกระดับคุณภาพอาหารท้องถิ่น  ต าบลท่าขนุน  จังหวัด
กาญจนบุรี   เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ  มี
รายละเอียดดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ชุมชนในต าบลท่าขนุน  
จังหวัดกาญจนบุรี     
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ผู้น าหมู่บ้านหมู่ที่ 3 
บ้านปรังกาสี จ านวน 1 คน ผู้เ ช่ียวชาญในการท าขนมทองโยะ  
จ านวน 1 คน  ชาวชุมชุนในหมู่บ้านปรังกาสี  จ านวน  8  คน  ใช้
วิธีการสุ่มแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือก
เฉพาะขนมทองโยะ ในต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัด
กาญจนบุรี 
 3.2 ด้านตัวแปรที่ศึกษา ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  3.2.1 ตัวแปรต้น  คือ  บรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะ 
  3.2.2 ตัวแปรตาม คือ  
   3.2.2.1 คุณภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะเพื่อการ
ถนอมอาหาร   
   3.2.2.2 ประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะด้านการยืด
อายุอาหาร ส่งเสริมการจ าหน่าย  และความสะอาดและปลอดภัย 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะเพื่อการถนอม
อาหารและยกระดับคุณภาพอาหารท้องถิ่น  ต าบลท่าขนุน  จังหวัด
กาญจนบุรี  มีวิธีการด าเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.1 การวิจัยเอกสาร จะศึกษาเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ
การถนอมอาการ จากจากงานวิจัย บทความ  ต ารา หนังสือ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  
 4.2 การวิจัยภาคสนาม รายละเอียดดังนี้ 
  4.2.1 ศึกษาจากการสัมภาษณ์ชุมชนเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน
วิธีการท าขนมทองโยะในต าบลท่าขนุน  จังหวัดกาญจนบุรี   
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  4.2.2 ศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพ
อาหารของชุมชน 
  4.2.3 ออกแบบและพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการถนอม
อาหาร 
  4.2.4 ประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์เพื่อการถนอมอาหาร 
 4.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 4.3.1 ศึกษาและเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 4.3.1.1 การวิจัยเอกสาร จะศึกษาเรื่องการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อการถนอมอาการ จากงานวิจัย บทความ  ต ารา หนังสือ 
และสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ  
 4.3.1.2 สัมภาษณ์ชุมชนเรื่องศึกษาปัญหาและความต้องการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะเพื่อการถนอมอาหาร  ภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการเก็บรักษาหรือการถนอมอาหารแบบดั้งเดิม  และ
ขั้นตอนการท าขนมทองโยะ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้น าหมู่บ้านจ านวน 
1 คน ผู้เช่ียวชาญในการท าขนมทองโยะจ านวน 1 คน ชาวชุมชุนใน
หมู่บ้านปรังกาสีจ านวน 8 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบจ าเพาะเจาะจง
(Purposive Sampling)    

 4.3.1.3 ศึกษาขั้นตอนการท าขนมทองโยะชาวชุมชุนใน
หมู่บ้านปรังกาสี จังหวัดกาญจนบุรี  โดยสามารถสรุปขั้นตอนการท า
ขนมทองโยะได้ดังนี้ 

  (1) เตรียมส่วนประสมของขนมทองโยะ ประกอบด้วย 
ข้าวเหนียว งาด า และเกลือ เป็นต้น 

 
รูปที่ 1 ส่วนประกอบขนมทองโยะ(หมี่สิ) 

 
 

 (2) นึ่งข้าวเหนียวให้สุก 

 
รูปที่ 2  ข้าวเหนียวนึ่งสุก 

 
 

 (3) น างาด ามาคั่วให้หอม 

 
รูปที่ 3 งาด าคั่ว 

 
 (4) น าข้าวเหนียวนึ่งสุก  ต าในครกไม้จนเหนียวเข้าเป็น

เนื้อเดียวกัน 
 (5) ใส่งาด าคั่ว และเกลือ  ในข้าวเหนียวแล้วต าจนเข้ากนั

จนเป็นเนื้อเดียวกัน 

 
รูปที่ 4  ขั้นตอนการต าขนมทองโยะ(หมี่สิ) ด้วยครกไม้โบราณ 

 
 (6) น าขนมทองโยะที่ได้มาตัดแบ่งเป็นช้ินเล็กพอค า 
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รูปที่ 5  การตัดขนมทองโยะ(หมี่ส)ิ เป็นช้ินเล็กๆ 

 
 (7)  ทอดขนมทองโยะในน้ ามันเดื อดจนกรอบน่า

รับประทาน 

 
รูปที่ 6 ขนมทองโยะ(หมี่สิ) ทอด 

 
 (8) วิธีการรับประทานสามารถรับประทานขนมทองโยะ

กับนมข้นหวานหรือรับประทานกับน้ าผึ้ง 

 
รูปที่ 7 รับประทานขนมทองโยะ(หมี่สิ)กับนมข้นหวาน 

 
 4.3.2 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
  ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะ ผู้วิจัย
เริ่มต้นโดยศึกษาวิธีการท าขนมทองโยะ การเลือกวัตถุดิบ ส่วนผสม
ของขนม  เนื่องจากกระบวนการผลิตดังกล่าวส่งผลต่อการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพื่อการถนอมอาหารที่เหมาะสมแตกต่างกัน การก าหนด

รูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้สัมพันธ์กับรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายและเพิ่มคุณคา่
ของผลิตภัณฑ์ จึงมีขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อ
การถนอมอาหารและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์  ดังนี ้
  (1) ออกแบบร่างบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะเพื่อการ
ถนอมอาหาร จ านวน 3 รูปแบบ ได้แก่ บรรจุด้วยโหลพลาสติกเซฟตี้
ซีล  บรรจุด้วยถุงฟลอยด์ล๊อก 2 ช้ัน  และบรรจุด้วยซีลแบบ
สุญญากาศ 
  (2) คัดเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการถนอมอาหาร   
  (3) การทดสอบการถนอมอาหารของบรรจุภัณฑ์ขนม
ทองโยะ  โดยใช้แบบบันทึกและประเมินผลอายุการเก็บรักษาในการ
ถนอมอาหารของบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดในสภาพอากาศปกติ และ
สภาพอากาศในตู้เย็นทีอุ่ณหภูมิ 1.6-3.3 องศาเซลเซียส 
 4.3.3 ประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์เพ่ือการถนอม
อาหาร 
 ในการประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์เพื่อการถนอม
อาหาร ได้แบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 1.ด้านคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ 2.
ด้านการยืดอายุอาหาร 3.ด้านส่งเสริมการจ าหน่าย และ 4.ด้านความ
สะอาดและปลอดภัย โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ซึ่งก าหนดค่าคะแนน(Weight) ออกเป็น 5 ระดับ 
ตามวิธีของลิเคอร์ [6] ดังนี ้

5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก 
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี 
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับพอใช้ 
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง 
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใช้ไม่ได้ 

ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายข้อมูล  ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ความหมาย 

4.51-5.00 ผลการประเมินในระดับดีมาก 
3.51-4.50 ผลการประเมินในระดับดี 
2.51-3.50 ผลการประเมินในระดับดีพอใช้ 
1.51-2.50 ผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง 
1.00-1.50 ผลการประเมินในระดับใช้ไม่ได้ 

 4.4 ขั้นตอนด าเนินการทดลอง 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพใน
รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)  และการวิจัยเชิง
ปริมาณในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) โดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อส ารวจข้อมูลต่าง ๆ  
 4.5 การวิเคราะห์ทางสถิติ 
  การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ความต้องการพัฒนา
คุณภาพอาหารของชุมชนต าบลท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อ
ประเมินคุณภาพและหาประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ทองโยะเพื่อการ
ถนอมอาหาร  ดังนี ้
 4.5.1 การส ารวจความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพ
ขนมทองโยะ(หมี่สิ)ของชุมชน ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอ
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ถามแบบประเมินมาตราส่วน 5 ระดับ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.5.2 การประเมินคุณภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะ
เพื่อการถนอมอาหาร ใช้แบบประเมินมาตราส่วน 5 ระดับ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย(�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.5.3 การประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะด้านการยืด
อายุอาหาร  ส่งเสริมการจ าหน่าย  และความสะอาดและปลอดภัย 
ใช้แบบประเมินมาตราส่วน 5 ระดับ  โดยใช้ค่าเฉลี่ย(�̅�) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
5. ผลการวิจัย และอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะเพื่อการ
ถนอมอาหารและยกระดับคุณภาพอาหารท้องถิ่น  ต าบลท่าขนุน  
จังหวัดกาญจนบุรี  สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 5.1 ผลส ารวจความต้องการพัฒนาคุณภาพอาหารของชุมชน
ต าบลท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี ปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการสอบถามระดับความต้องการพัฒนาคุณภาพขนม
ทองโยะ(หมี่สิ) 
 

รายการประเมิน �̅� S.D แปลผล ระดับ
ความ

ต้องการ 
1. ความต้องการยืดอายุ
การเก็บรักษาขนมทอง
โยะ 

4.80 0.44 มาก
ที่สุด 

1 

2. ความต้องการในการ
แปรรูปขนมทองโยะเพื่อ
การส่งเสริมการขาย 

4.60 0.54 มาก
ที่สุด 

2 

3. ความต้องการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบถุง
บรรจุขนมทองโยะ 

4.60 0.54 มาก
ที่สุด 

2 

รวมท้ังหมด 4.67 0.49 มาก
ที่สุด 

 

* N=10 
 
 จากตารางที่ 1  การสอบถามความต้องการพัฒนาคุณภาพ
อาหารของชุมชน  พบว่า  ผลการส ารวจทุกรายการประเมินมีระดับ
ความต้องการพัฒนาคุณภาพอยู่ ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.33, 
SD=0.62)  โดยเมื่อพิจารณารายข้อระดับความต้องการสูงสุด  ได้แก ่ 
ความต้องการยืดอายุการเก็บรักษาขนมทองโยะ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80  รองลงมา ได้แก่  ความต้องการในการแปรรูปขนมทองโยะเพือ่
การส่งเสริมการขาย และความต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบถุงบรรจุ
ขนมทองโยะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60  ตามล าดับ 

 5.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะ
เพื่อการถนอมอาหาร   
  จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกชาวชุมชนอ าเภอทองผาภูมิ   
จังหวัดกาญจนบุรี บรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะรูปแบบเดิมดั้งเดิมของ
ชุมชนมีการใช้ถุงขนมแบบจีบข้างซึ่งมีอายุการเก็บรักษาได้เพียง 1-2 
วันเท่านั้นตัวขนมจะเกิดราท าให้เกิดการเสียหาย ดังนั้นผู้วิจัยได้
คัดเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อทดสอบระดับความเหมาะสมต่อการ
ถนอมอาหารและการยืดอายุอาหาร โดยท าการทดลองบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ 3 รูปแบบดังนี้ 
  แบบท่ี 1 บรรจุด้วยโหลพลาสติกเซฟตี้ซีล 
  แบบท่ี 2 บรรจุด้วยถุงฟลอยด์ ล๊อก 2 ช้ัน 
  แบบท่ี 3 บรรจุด้วยซลีแบบสญุญากาศ 

 

 
ภาพที่ 7 บรรจุด้วยโหลพลาสติกเซฟตี้ซีล 

 

 
ภาพที ่8 บรรจุด้วยถุงฟลอยด์ ล๊อก 2 ช้ัน 

 

 
ภาพที่ 9 บรรจุด้วยซลีแบบสญุญากาศ 
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  ผลการเปรียบเทียบบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะเพื่อการถนอม
อาหารแบบดั้งเดิมกับบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบในสภาพอากาศปกติ  
ผลการทดลองรายละเอียดดังตารางที่ 2 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2  ผลการตรวจสอบคุณภาพการถนอมอาหารและอายุการ
เก็บรักษาขนมทองโยะ(หมี่สิ) ในบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดในสภาพ
อากาศปกติ 
 

ต้นแบบบรรจุภัณฑ ์ คุณภาพการ
ถนอมอาหารและ
อายุการเก็บรักษา 

ถุงขนมแบบจีบข้าง (บรรจุภัณฑ์ของชุมชน
แบบดั้งเดิม) 

1-2 วัน 

โหลพลาสติกเซฟตี้ซีล 1-2 วัน 
ถุงขนมแบบซิปล๊อค 2 ช้ัน 1-2 วัน 
ถุงซีลแบบสุญญากาศ 7 วัน 

  
 จากตารางที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพการถนอมอาหารและอายุ
การเก็บรักษาขนมทองโยะ(หมี่สิ) ในบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดในสภาพ
อากาศปกติ พบว่า โหลพลาสติกเซฟตี้ซีลและถุงขนมแบบซิปล๊อก2
ช้ัน  มีคุณภาพการถนอมอาหารต่ าซึ่งไม่สามารถเพิ่มอายุการเก็บ
รักษาจากแบบดั้งเดิมที่บรรจุในถุงขนมแบบจีบข้าง มีคุณภาพการ
ถนอมอาหาร/อายุการเก็บรักษา 1-2 วันคงเดิม  และถุงซีลแบบ
สุญญากาศมีคุณภาพการถนอมอาหาร 7 วัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของภัทราวดี ศรีปัญญา [7] เรื่องผลการบรรจุถุงสุญญากาศ
ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส้มปลาชะโด พบว่าส้มปลาชะโดบรรจุ
ใบตอง(P1)ระหว่างการเก็บรักษาผลการยอมรับด้านลักษณะปรากฎ
และสีไม่แตกต่างกัน ส่วนการยอมรับด้านกลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ 
และความชอบรวมผุ้ทดสอบให้คะแนนแตกต่างกัน ส่วนส้มปลาชะโด
บรรจุถุงสัญญากาศ(P2) ในระหว่างการเก็บรักษาผลการยอมรับด้าน
ลักษณะปรากฎ สี กลิ่นและเนื้อสัมผัสไม่แตกต่างกัน ส่วนการยอมรบั
ด้านรสชาติและความชอบรวมผู้ทดสอบให้คะแนนแตกต่างกัน 
 5.3 ประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะด้านการยืดอายุอาหาร 
  จากผลการเปรียบเทียบคุณภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์ขนมทอง
โยะเพื่อการถนอมอาหาร พบว่า บรรจุภัณฑ์แบบซีลสุญญากาศ
เหมาะส าหรับการถนอมอาหาหาร  ดังนั้นผู้วิจัยท าการทดลอง
เปรียบเทียบอายุการเก็บรักษาขนมทองโยะระหว่างการถนอมอาหาร
ก่อนออกแบบบรรจุภัณฑ์(ถุงขนมจีบข้าง)กับการถนอมอาหารหลัง
ออกแบบบรรจุภัณฑ์(ถุงซีลแบบสุญญากาศ)ในสภาพการเก็บรักษา
แบบอากาศปกติและเก็บรักษาในตู้เย็นอุณหภูมิ 1.6-3.3 องศา
เซลเซียส  
 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบอายุการเก็บรักษาขนมทองโยะก่อน
และหลังออกแบบบรรจุภัณฑ์  โดยการทดลองเก็บรักษาในสภาพ
อากาศปกติและเก็บรักษาในตู้เย็นอุณหภูมิ 1.6-3.3 องศาเซลเซียส 
 

รายการประเมิน 

ขนมทองโยะชิ้นเลก็ ขนมทองโยะชิ้นละ
คร่ึงกิโลกรัม 

อากาศ
ปกต ิ

ตู้เย็น
อุณหภูมิ 
1.6-3.3 
องศา

เซลเซียส 

อากาศ
ปกต ิ

ตู้เย็น
อุณหภูมิ 
1.6-3.3 
องศา

เซลเซียส 
ก่อนออกแบบ
บรรจภุัณฑ ์(ใส่
ถุงขนมจีบข้าง) 

1-2 วัน 2-3 วัน 1-2 วัน 2-3 วัน 

หลังออกแบบ
บรรจภุัณฑ ์(ใส่
ถุงซีลแบบ
สุญญากาศ) 

7 วัน 2-3 
เดือน 

4-5 วัน 1-2 
เดือน 

 
จากตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบอายุการเก็บรกัษาขนมทอง

โยะก่อนและหลังออกแบบบรรจุภัณฑ์  โดยการทดลองเก็บรักษาใน
สภาพอากาศปกติและเก็บรักษาในตู้เย็นอุณหภูมิ 1.6-3.3 องศา
เซลเซียส พบว่า ผลการเปรียบเทียบอายุการเก็บรักษาขนมทองโยะ
ช้ินเล็กและขนาดช้ินละครึ่งกิโลในสภาพอากาศปกติหลังการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาสูงกว่าก่อนออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์  อายุการเก็บรักษาขนมทองโยะช้ินเล็กและขนาดช้ินละครึ่ง
กิโลในอุณหภูมิ 1.6-3.3 องศาเซลเซียส  หลังการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาสูงกว่าก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์  โดย
จากผลการทดลองปรากฎว่าขนาดของขนมทองโยะมีผลต่อการอายุ
การเก็บรักษา ซึ่งการเก็บรักษาขนมทองโยะ(หมี่สิ)ช้ินเล็กใสตู้เย็นที่
อุณหภูมิ 1.6-3.3 องศาเซลเซียส  มีอายุการเก็บรักษาสูงกว่าขนาด
ช้ินละครึ่งกิโลกรัม  เนื่องอากาศในถุงมีผลต่ออายุการเก็บรักษา  ซึ่ง
ขนมทองโยะมีความช้ืนในตัวขนมค่อนข้างสูงดังนั้นจากการซีล
สุญญากาศในขนมช้ินเล็กจึงสามารถดูอากาศได้ดีกว่าขนมขนาดช้ิน
ใหญ่ 
 5.4 ประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะเพื่อการถนอมอาหาร
ด้วยการซีลสุญญากาศแต่ละด้าน 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์
เพื่อการถนอมอาหารด้วยการซีลสุญญากาศ   
 

รายการประเมิน �̅� S.D แปลผล 

ด้านคุณภาพของบรรจุภัณฑ ์

1. บรรจุภณัฑ์ปกป้องสินคา้ได ้ 4.20 0.79 ด ี

2. รูปแบบของบรรจุภณัฑ์
มองเห็นสินค้าภายใน 

4.30 0.67 ด ี

3. เปิด-ปิดสะดวก ง่ายต่อการ
บริโภค 

4.30 0.48 ด ี

4. ขนาดและรูปแบบเหมาะสมต่อ
การซื้อและการจ าหน่าย 

4.20 0.63 ด ี

รวม 4.25 0.63 ดี 

ด้านการยืดอายุอาหาร 

5. อายุการเก็บรักษายาวนานมาก
ขึ้น 

4.60 0.51 ดีมาก 

6. รูปร่าง ลักษณะ ขนมทองโยะ
คงสภาพเดมิ 

4.30 0.48 ด ี

7. บรรจุภณัฑส์ามารถรักษา
รสชาตดิั้งเดิมของขนมทองโยะ 

4.30 0.67 ด ี

รวม 4.40 0.56 ดี 

ด้านส่งเสริมการจ าหน่าย 

8. ผู้บริโภคพึงพอใจต่อรูปแบบ
ของบรรจุภณัฑ ์

4.40 0.69 ด ี

9. สามารถเพิม่ปริมาณยอดขาย
สินค้าได ้

4.30 0.48 ด ี

10. บรรจุภณัฑ์ดึงดดูผู้บริโภคใน
การซื้อเป็นของฝาก 

4.30 0.82 ด ี

11. บรรจุภณัฑ์มลีักษณะโดดเด่น
สะท้อนภูมิปญัญาท้องถิ่น 

4.30 0.67 ด ี

รวม 4.33 0.66 ดี 

ด้านความสะอาดและปลอดภัย 

12. การผลิตสินค้าไดสุ้ขอนามัย 4.51 0.53 ดีมาก 

13. การเก็บรักษาสินคา้ในบรรจุ
ภัณฑม์ีคามสะอาดปลอดภัย 

4.10 0.73 ด ี

14. บรรจุภณัฑ์สามารถปกป้อง
การสัมผัสกบัความช้ืนหรืออากาศ 

4.51 0.52 ดีมาก 

รวม 4.37 0.61 ดี 

ผลการประเมินประสิทธภิาพใน
ภาพรวมท้ังหมด 

4.33 0.62 ดี 

* N=10 

 จากตารางที่ 4  การวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อการถนอมอาหารด้วยการซีลสุญญากาศในภาพรวมทั้งหมด
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี(x=4.33,SD=0.62)  เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินประสิทธิภาพรายด้าน  สรุปได้ดังนี้ด้านคุณภาพของบรรจุ
ภัณฑ์ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดี (x==4.25 , S.D=0.6)  ด้านการยดื
อายุอาหารประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี(x==4.40 , S.D=0.56)  ด้าน
ส่งเสริมการจ าหน่ายประสิทธิภาพอยู่ ในระดับดี  (x==4.33 , 
S.D=0.66)  และด้านความสะอาดและปลอดภัยประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดี (x==4.37, S.D=0.61)  
 
6. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 สรุปการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะเพื่อการถนอมอาหาร  
ต าบลท่าขนุน  จังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า  ถุงซีลสุญญากาศสามารถ
ถนอมอาหารและเพิ่มอายุการเก็บรักษาขนมทองโยะขนาดช้ินเล็ก
โดยการวางในอาการปกติ  สามารถถนอมอาหารได้ 7 วัน และเมื่อ
ท าการเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 1.6-3.3 องศาเซลเซียส สามารถถนอม
อาหารได้ 2-3 เดือน และเมื่อท าการเปรียบเทียบการเก็บรักษาใน
ภาพอากาศปกติและตู้เย็นอุณหภูมิ 1.6-3.3 องศาเซลเซียส พบว่า  
ตู้เย็นอุณหภูมิ 1.6-3.3 องศาเซลเซียส สามารถถนอมอาหารได้สูง
กว่าการเก็บไว้ในอากาศปกติหลายเท่าตัว  จากผลการวิจัยในครั้งนี้
พบว่าบรรจุภัณฑ์เพื่อการถนอมอาหารด้วยถุงซีลสุญญากาศและเก็บ
ในตู้เย็นอุณหภูมิ 1.6-3.3 องศาเซลเซียส เหมาะส าหรับการน าเป็น
บรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะมากท่ีสุด 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
 1.ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
ฉลากสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย 
 2.การออกแบบวิจัยควรมีการค านึงถืออุปกรณ์ในการท าขนม 
เช่น ครกไม้ที่ใช้ส าหรับต าขนม  ควรปรับเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ชนิดอื่น 
เนื่องจากครกไม้โบราณในการใช้มักจะเกิดเช้ือราได้เร็วกว่าอุปกรณ์
ประเภทสเตนเลส 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมทอง
โยะเพื่อการถนอมอาหาร ซึ่ งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้วิจัยขอขอบคุณเทศบาลต าบลท่า
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The problems of food product licensing and systemic approach:  

Case study of license issuance for beverage in sealed containers from the regional 
health 12 
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บทคัดย่อ 

    การอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในระดับประเทศเม่ือปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลมองเห็นปัญหาผลกระทบ
ของความล่าช้าในกระบวนการออกใบอนุญาตต่อเศรษฐกิจ และให้ความส าคัญต่อการเร่งรัดปรับปรุงหน่วยงานออกใบอนุญาตในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการอาหารและยา การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายสาเหตุของปัญหาการออกใบอนุญาตอาหารและ
ทางออกเชิงระบบ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ประสบการณ์การให้ใบอนุญาตอาหารประเภทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทของพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 12 เป็นกรณีศึกษา เก็บข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่จ านวน 3 จังหวัด รวม 16 
คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง และผู้ประกอบการรับอนุญาตการผลิต ท าการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในบริบท
จังหวัด และสังเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาโดยอาศัยทฤษฎีระบบ ผลการวิจัย พบปัญหาทั้งโครงสร้างและกระบวนการปฏิบัติ ที่น าไปสู่
ปัญหาความไม่คล่องตัวในการออกใบอนุญาต และปัญหาความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ได้ใบอนุญาต สาเหตุส าคัญ คือ 1) 
ความสามารถเฉพาะด้านอาหารของส านักงานสาธารณสุข 2) กลไกความเชี่ยวชาญสนับสนุนการตัดสินใจที่ยังไม่เป็นระบบ 3) ช่องว่างของการ
เข้าสู่กระบวนการขอรับใบอนุญาตของผู้ขอรับอนุญาต และ 4) ความต่อเน่ืองของกระบวนการติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาเชิงระบบ ได้แก่ การปรับหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างค่านิยมที่เป็นเอกภาพ การจัดการสู่การประกันคุณภาพทั้ง
ระบบ การสร้างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาระหว่างกันกับผู้มีส่วนได้เสีย และการตระหนักรู้การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การวิจัยน้ีสะท้อนความ
จ าเป็นในการแก้ปัญหาเชิงนโยบายต่อไป  
ค้าส้าคัญ: การอนุญาตผลิตอาหาร,  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด,  แนวทางการปัญหาเชิงระบบ 

 
Abstract 

 Food product licensing became a highlighted issue for the country in 2016 when Thai government realized the 
problem how reluctant the licensing process affected local economics and how important the concern to improve the 
licensing authority units in provincial public health offices and Thai FDA. The study aimed to describe the causes of this 
problem and systemic approach. The study was a qualitative research examining the experience of license issuance 
operation for beverage in sealed container from the regional health 12. Documentary analysis and in-depth interviews 
were undertaken. There were 16 key informants from 3 provincial settings, each setting included operating officers, 
direct administrators and participant licensees. Data content and theme of how to mitigate the problem were analyzed 
through the lens of Systems Theory. The result of data analysis unfolded four meaningful structural and processing 
sources of the problems not only operational reluctance, but also the likely compromised quality of food products 
licensed: 1) inferior knowledge-specific competency of operation units 2) poor expert system supporting decision 
making 3) discrepancy in licensee’s perception of application formalities and 4) inconsistency of post-marketing quality 
surveillance. The suggested systemic approaches from this study were the transformation for learning organization, 
creation of unified value for service, total quality management engagement, initiation of interdependency relationship 
among key stakeholders, and viability for adaptation. This study reflected the necessary of policy reconsideration for 
further support.       
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1. บทน้า (Introduction) 
     อาหารอาหารแปรรูปมีความส าคัญเศรษฐกิจของประเทศไทย 
มูลค่าการส่งออกอาหาร ปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นมูลค่า 27,012 ล้าน
ดอลลาร์ [1] ผลิตภัณฑ์อาหารอาหารแปรรูป ที่มีการขออนุญาตกับ
กระทรวงสาธารณสุข มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี  ในปี  พ.ศ.2559 มี
ใบอนุญาตด้านอาหารจ านวนทั้งสิ้น 29,330 ฉบับ เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 
2558  ซ่ึงมีจ านวนใบอนุญาตทั้งสิ้น 21,634  ฉบับ [2 ,3]     
     ปัญหาการรอรับบริการอนุญาตด้านอาหาร ปรากฏเป็นข่าวใหญ่
ในห นังสื อพิ มพ์ ประชาชาติ ธุร กิจ  เม่ือ มกราคม 2559 รอง
นายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่ง
แก้ปัญหาการออกใบอนุญาตกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา หรือ อย. ที่ค้างอยู่เป็นหม่ืนรายการ มีการร้องเรียนเป็นจ านวน
มากเก่ียวกับความล่าช้าโดยเฉพาะขั้นตอนการพิจารณาใบอนุญาต 
ท าให้เอกชนเสียโอกาส [4] เป็นเหตุให้มีการตราพระราชบัญญัติ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้องจัดท าระบบ
การให้บริการ และคู่มือส าหรับประชาชน เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม 2558 
มีการเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็ว
แก่ประชาชนผู้รับบริการ [5] 
     การเร่งรัดเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าในการออกใบอนุญาตผลิต
อาหารแปรรูปได้ก่อให้เกิดความกังวลในประเด็นความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์อาหารเม่ือออกสู่ตลาด จากการทบทวนข้อมูลรายงาน
ความปลอดภัยกรณีอาหารประเภทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท
ที่ มี วัตถุ เจือปน พบ ว่ามีผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มประเภทน้ีไม่ผ่าน
มาตรฐาน จ านวน 351 รายการจาก 2,712 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 
12.9 ในปี 2558 และ ร้อยละ 12.7 ในปี 2559 [6,7] โดยพบวัตถุ
เจือปนอาหาร จุลินทรีย์ เอกลักษณ์ของส่วนประกอบ ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน  วัตถุเจือปนในอาหารที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทที่ก่อให้เกิดอันตราย ได้แก่ การใช้เกินมาตรฐาน หรือมีสาร
บางอย่างที่เป็นวัตถุเจือปนชนิดห้ามใช้ เช่น สีที่เป็นสารก่อมะเร็ง 
หรือมีสารปนเปื้อนมากับ วัตถุ เจือปน เช่น  สารห นู ตะ ก่ัว สี
สังเคราะห์จะเคลือบ เยื่อบุกระเพาะอาหารและล าไส้ ท าให้อาหาร
ย่อยยาก ท้องอ่ืน อาจมีการของตับและไตอักเสบ ซ่ึงเป็นสาเหตุ
โรคมะเร็ง [8]  
     จากข้อมูลข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่เก่ียวโยง
ถึงการท างานของหน่วยงานของภาครัฐในระดับจุลภาคกับปัญหา 
มหภาคด้านความปลอดภัยอาหาร และเศรษฐกิจ ระดับนโยบายของ
ประเทศ จ าเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อหาทางออกในเชิงระบบเพื่อ
น าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนและยั่งยืนมากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 อธิบายปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์
อาหาร ประเภทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในส่วนภูมิภาคที่
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ที่ มีส่วน
เก่ียวข้อง 

2.2 วิเคราะห์หาปัจจัยสาเหตุที่มีผลต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และ
ตรวจสอบสาเหตุปัญหาโดยทฤษฎีระบบ 
2.3 ค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาเชิงระบบและความเป็นไปได้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
ของประเทศ  
 
3. ขอบเขตการวิจัยและวิธีการวิจัย (Boundary and 
Methods) 
3.1 ขอบเขตการวิจัย  
     เป็นการศึกษาจากประสบการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการการขออนุญาตใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร สังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและผู้ประกอบการ   ในพื้นที่ เขต
สุขภาพที่ 12 เพื่ออธิบายสภาพปัญหาการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
อาหารแปรรูป ปัจจัยสาเหตุที่เก่ียวข้อง และค้นหาแนวทางการ
แก้ปัญหาเชิงระบบ 
3.2 วิธีการวิจัย 
     การวิจัยครั้งน้ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมใน
การวิจัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ 
     เป็นการ วิจัยเชิงคุณภาพ  แบบกรณี ศึ กษาเปรียบ เที ยบ 
(multiple-case studies) โดยระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการวิจัย
เป็ น ไป ต ามแนวคิ ด ของ  Yin  [9] ศึ กษ าจากป ระสบ การ ณ์ 
สถานการณ์ ภายใต้บริบทจริง ซ่ึงกรณีศึกษาหรือหน่วยวิเคราะห์ คือ 
หน่วยปฏิบัติงานการให้อนุญาตการผลิตของแต่ละจังหวัด  ในเขต
สุขภาพที่ 12   
3.2.1 การวางแผนการวิจัย 
     เลือกกรณีศึกษาและผู้ให้ข้อมูลแบบจ าเพาะเจาะจง (purposive 
sampling) โดยเลือกกรณีศึกษาซ่ึงมีรายการอนุญาตผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ดังกล่าว หลังปีพ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับการอนุญาตของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีการใช้คู่มือประชาชนซ่ึง
เริ่มด าเนินการในปีพ .ศ .2558 จ านวน 3 จั งห วัด  และแต่ละ
กรณีศึ กษา มีการเลือกผู้ ให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ เก่ียวข้องกับ
กระบวนการอนุญาตอาหาร และผู้ประกอบการที่ เคยยื่นขอรับ
ใบอนุญาต รายละเอียดตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 รายละเอียดจ านวนผู้ให้ข้อมูลในแต่ละกรณีศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูล กรณีศึกษาที่  รวม 
(ราย) 1 (ราย) 2 (ราย) 3 (ราย) 

เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม 

     - -   1    1  

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

- 1  - 1  

เภสัชกร 2  1  1 4  
หัวหน้ากลุ่มงาน 1  1  1  3  
รองนายแพทย์ 1  1  1  3  
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สาธารณสุข
จังหวัด 
ผู้ประกอบการ 2  1  1  4  
รวม 6   5  5    16 
     ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ได้รับการก าหนดโดยอาศัยข้อมูลที่
วิเคราะห์ ทบทวนเอกสาร และผลการทดลองค าถามน าร่อง
ผูเ้ก่ียวข้องจ านวน 3 ท่าน มีผู้เชี่ยวชาญ 1 ท่านตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา  
3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
     ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ขั้นตอนการอนุญาต เอกสาร
แจกผู้ประกอบการ ใบอนุญาต รายงานข้อมูลสรุป หนังสือหารือ
สอบถาม บันทึกสรุปปัญหา เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์รายงานสรุป
การด าเนินการการให้ใบอนุญาต ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้
ข้อมูลตามแนวค าถามที่ เตรียมไว้และค าถามตามเพื่ อค้นหา
รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นที่เก่ียวข้อง และจากการสังเกตท่าที
ระหว่างการสัมภาษณ์ บันทึกบทสัมภาษณ์โดยเทปบันทึกเสียง การ
สัมภาษณ์ได้รับความยินยอมการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยจากผู้ให้
ข้อมูลทุกครั้ง การถอดเน้ือความจากการสัมภาษณ์พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้องของสาระจากผู้ให้สัมภาษณ์ (member checkers)   
3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
     การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วยการวิเคราะห์
เน้ือหา (content analysis) [10] ข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่เก่ียวข้อง 
และเน้ือความจากการสัมภาษณ์ ท าการจัดจ าแนกประเภทเน้ือหา ดู
ความสอดคล้องตามนิยามและกรอบแนวคิดในข้อมูลเอกสาร ท าการ
วิเคราะห์แบบแก่นสาระ (theme analysis) และ การจัดระเบียบ
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ แยกหมวดหมู่ของข้อมูล ท าดัชนีข้อมูล  
สร้างแก่นสาระ ภายในกรณีศึกษา ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิค
สามเส้าด้านข้อมูล  (triangulation)  เพื่ อให้ ได้ข้อมูลที่ถูกต้ อง
ไว้วางใจได้  จัดท าข้อสรุปรายกรณีศึกษา วิเคราะห์ เชื่อมโยง 
เปรียบเทียบประเด็นระหว่างกรณีศึกษา [9] จากน้ันวิเคราะห์
ความหมายของข้อมูลผ่านการตีความโดยอาศัยทฤษฎีเชิงระบบ 
(Systems Theory) [11] มาประยุกต์ใช้ ในการค้นหาความเชื่อมโยง
ของสาเหตุต่างๆของปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดท าข้อเสนอแนะแนว
ทางการแก้ปัญหาเชิงระบบที่มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
 
4. ผลการวิจั ยและการอภิปรายผล  (Results and 
Discussion) 
4.1 การศึกษาเอกสาร (Documentation) 
     เน้ือหาเอกสารที่เก่ียวข้องแสดงถึงขนาดปริมาณงานการขอรับ
ใบอนุญาตที่จะเป็นภาระในการจัดการตรวจประเมินและพิจารณา
ออกใบอนุญาตที่ยังสูงเกินความสามารถของระบบปฏิบัติการใน
ปัจจุบันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผู้รับบริการที่คอย
รับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารในปี 2557 จ านวน 32,244 ราย โดย
ในส่วนภูมิภาคทั้งประเทศมีจ านวน ผู้รับบริการทั้งสิ้น 5,897 ราย 
และเพิ่มเป็นจ านวน 33,872 รายการในปี 2558 จึงเป็นปัจจัยสาเหตุ
ปัญหาความล่าช้าของการให้บริการอนุญาตด้านอาหาร  

     ปัจจัยสาเหตุที่ปรากฏในเอกสารแสดงถึงประเด็นความกังวลที่
เก่ียวข้องกับความสามารถของผู้ปฏิบัติในกระบวนการพิจารณา
คุณภาพผลิตภัณ ฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ข้อ มูลจากสื่ อ Line 
application กลุ่ ม  Pre-Post marketing อาห าร  ซ่ึ ง จัด ตั้ ง โด ย
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีค าถามจ านวนมากจาก
ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับรายละเอียดวิธีการพิจารณาผลิตภัณฑ์อาหาร 
จ านวนทั้งสิ้น 109 ค าถาม (ระหว่างวันที่ 1-31  มีนาคม 2560)  เช่น 
การขอความชัดเจนและรายละเอียดรูปแบบด าเนินการ ข้อพิจารณา
การอนุมัติ สาเหตุของลักษณะใบอนุญาตไม่เหมือนกัน ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ต่างกัน  การตีความประเภทผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกัน   การ
พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตต่างกันทั้งที่เป็นหัวข้อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน แสดงถึงความไม่สม่ าเสมอของข้อพิจารณา
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ  สอดคล้องกับข้อมูลจากเอกสาร
การศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า ผู้ให้บริการมีความช านาญไม่เท่ากัน การ
ติดต่อแต่ละครั้งไม่พบเจ้าหน้าที่คนเดิม การให้ข้อมูลไม่เหมือนกัน
ขาดความรู้ของเทคโนโลยีใหม่  และขาดหัวใจการให้บริการ[12] โดย
ที่ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มน้ีเป็นผลิตภัณฑ์ที่พบมีปัญหาด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์  การขออนุญาตที่ซับซ้อนเน่ืองจากมีเอกสารเพิ่มเติม และ
การประเมินจ านวนมาก ซ่ึงส่งผลต่อความสะดวก ความถูกต้อง 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยสาเหตุที่ส าคัญ คือ หน่วยงาน
รับมอบ อ านาจ ใน จังห วัด มีภ าระห น้ าที่ ป ระ จ าหลายด้ าน
นอกเหนือจากการพิจารณาผลิตภัณฑ์อาหาร มีข้อเท็จจริงแสดงถึง
การความซับซ้อนของงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะในการ
ด าเนินการทั้งที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยอมรับว่ายังขาดการเตรียมพร้อม 
     เช่น กรณีเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่ 356 พ.ศ.2556  ให้เป็นอาหารที่มีมาตรฐาน
คุณภาพก าหนด การขออนุญาตจะต้องได้รับการพิจารณาเอกสาร
ประเมินผลิตภัณฑ์ ในประเด็นส าคัญหลายรายการ ได้แก่ ชื่ออาหาร  
ลักษณะ จุดประสงค์การใช้ วิธีการใช้ วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ ชนิด
ภาชนะบรรจุ ประเภทอาหาร ชนิดอาหาร ส่วนประกอบ  กรรมวิธี
ในการผลิต อายุการเก็บรักษา อุณหภูมิในการเก็บ กรณี เติมวัตถุ  
เจือปนอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ  กรดอะมิโน  สมุนไพร สารสกัด สาร
สังเคราะห์ ท าให้มีความซับซ้อนในการตีความ และมีความคาบ
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มอ่ืน ต้องใช้หลักฐาน ประกอบหลายด้าน  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการพิจารณาหลักฐานต้องใช้ทักษะหลายด้าน 
รวมทั้งการค านวณ และการใช้คู่มือตรวจสอบ  
4.2 ปัญหาและปัจจัยสาเหตุจากข้อมูลการสัมภาษณ์ 
     ข้อมูลจากกรณีศึกษาแสดงถึงประเด็นปัญหาทั้งโครงสร้างและ
กระบวนการปฏิบัติในการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ที่น าไปสู่ปัญหา
ความไม่คล่องตัวในการออกใบอนุญาต และความเชื่อม่ันในความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ได้ใบอนุญาต และยังเผยให้เห็นปัจจัย
สาเหตุของปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
4.2.1 ปัญหาโครงสร้างของหน่วยงานพื้นที่เขตสุขภาพ 
     ประเด็นโครงสร้างการท างานของผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต
ข้อมูลแสดงให้ เห็นปัญหาในขั้นตอนของผู้ รับมอบอ านาจจาก
ส่วนกลางมาปฏิบัติ ซ่ึงหมายถึงหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเป็น
หน่วยงานที่มีความส าคัญช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการ 
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และมีเครือข่ายการท างาน 76 จังหวัด พบว่าโครงสร้างจังหวัด
ประกอบด้วย เจ้าพนักงานเภสัชกรรมหรือนักวิชาการสาธารณสุขท า
หน้าที่เตรียมเอกสารและแนะน าเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ เภสัชกร
ท าหน้าที่ตรวจประเมินข้อมูลที่ปรากฏเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจตาม
เกณฑ์ความปลอดภัย เภสัชกรหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข ท าหน้าที่กลั่นกรองความถูกต้องตามเกณฑ์
ประเมิน และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้รับมอบอ านาจ
ลงนามใบอนุญาต  
     แต่เน่ืองจากโครงสร้างจังหวัดยังไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับ
ปริมาณงานส่วนขยายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากการกระจายอ านาจการ
อนุญาตจากส่วนกลางมายังส่วนจังหวัดอย่างก้าวกระโดด เป็นภาระ
ของผู้ปฏิบัติงานเดิมที่ต้องแบกรับหน้าที่และเรียนรู้งานใหม่ที่เกิดขึ้น 
โดยการขยายตัวของโครงสร้างยังตามไม่ทันจึงมีความแตกต่างตาม
บริบทพื้นที่ทั้งจ านวนอัตราก าลังคนที่มีไม่เพียงพอ ประสบการณ์
ความรู้ความช านาญในการตรวจข้อมูลด้านอาหารที่ต่างกัน และ
จ านวนทรัพยากรสนับสนุนพื้นฐานที่ไม่เพียงพอ เช่น ยานพาหนะ 
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ ระบบคอมพิวเตอร์ และงบประมาณที่ต้อง
ใช้ ที่ส าคัญ คือ นโยบายของจังหวัดในการให้ล าดับความส าคัญต่อ
ภารกิจที่ต่างกัน มีผลต่อการจัดสรรเวลาและทรัพยากรในภาพรวมที่
กระทบต่อการพิจารณาใบอนุญาตด้านอาหาร ตัวอย่างข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์  

“เรื่องรถ เรื่องคน เพราะว่าเราคนเดียว...เราไม่ได้รับ
เรื่องการตรวจอย่างเดียว เราต้องท าโครงการ เราต้องจัด
ประชุม...แล้วเรื่องร้องเรียนอีก มีหลายเรื่อง” เภสัชกร 
กรณีศึกษาที่ 1 

“งานส่วนน้ี บ้านเราจะให้ความส าคัญกับงานอ่ืน
ก่อนเพราะว่าเรามีปัญหาจังหวัด...เช่นงานด้านแม่และเด็ก 
งานโรคติดต่อ ในทางผู้บริหารจะให้ความส าคัญกับงาน
เหล่าน้ีมากกว่า” หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม กรณีศึกษาที่ 3 
โครงสร้างยังมีขั้นตอนการอนุมัติที่มิได้เบ็ดเสร็จในกลุ่มงานที่

รับผิดชอบโดยตรงยังต้องคอยการอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดที่ไม่ได้มีความช านาญเน้ือหาโดยตรงเป็นอีกส่วนที่มีผลต่อ
ระยะเวลาการอนุมัติ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละจังหวัดที่มีนโยบาย
ต่างกัน บางจังหวัดได้มีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้ลง
นามอนุญาต  
4.2.2 ปัญหาด้านกระบวนการออกใบอนุญาต  
     ภาระหน้าที่การตรวจประเมินประกอบด้วยการตรวจข้อมูล 
ความถูกต้องในเอกสารยื่นขอรับการประเมิน และการตรวจสถานที่
ผลิตอาหารดูความพร้อมและประเมินคุณภาพในการผลิต 
     จากการศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษามีการใช้กระบวนการอนุญาตตาม
คู่มือประชาชนในการพิจารณาเอกสาร โปรแกรมการอนุญาตด้าน
อาหาร ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด และมีการ
ท าเอกสารส าหรับประกอบการอธิบายเพิ่มเติมส าหรับผู้ประกอบการ 
ยกเว้นกรณีศึ กษาที่  1 มีการท าโปรแกรมฐานข้อ มูลประ วัติ
ผู้ประกอบการเพิ่มเติม ขอเอกสารผลวิเคราะห์ประกอบการอนุญาต
เพิ่ ม เติ ม   ทุ ก กร ณี ศึ กษ ามี การ ใช้ ช่ อ งท างสื่ อ ส า รส าห รั บ

ผู้ประกอบการทั้งทางโทรศัพท์ แอพพลิเคชั่นไลน์ เพิ่มเติมนอกจาก
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  
     ปรากฏการณ์ปัญหาที่พบในกระบวนการปฏิบัติแล้วท าให้เกิด
ความล่าช้าในการออกใบอนุญาต ได้แก่  
     การตีความประเภทอาหาร เป็นทักษะที่มีความซับซ้อนในการ
พิจารณา ความช านาญของเภสัชกรบางครั้งไม่เพียงพอ รวมถึงข้อ
กฎหมายที่ยั งไม่ เท่ าทันกับผลิตภัณฑ์ ในท้องตลาด รวมถึงสิ่ ง
สนับสนุนการพิจารณา เช่น หลักเกณฑ์ที่ศึกษาได้ยากหลากหลาย
ต ารา เว็บไซต์ใช้งานไม่สะดวก  และขาดระบบการฝึกทักษะจาก
ส่วนกลาง ท าให้ต้องส่งเรื่องพิจารณาอย.ส่งผลต่อความล่าช้าการ
อนุญาต ผู้ป ระกอบการได้สะท้อนปัญหาเรื่องมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาไม่เหมือนเดิมไว้ 

“เราไม่มีวิชาชีพเฉพาะเรื่องน้ี เอาตรงๆที่สามารถดู
ทั้ งเรื่ อ งอาหาร คุ้มครองผู้ บ ริ โภคมันไม่มี ” รอง นพ .
สาธารณสุขจังหวัด กรณีศึกษาที่ 2 

     การอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ที่ต้องออกตรวจสถานที่แต่
ยานพาหนะไม่เพียงพอ หรือเจ้าหน้าที่ไม่พร้อมเน่ืองจากภาระงาน
ด้านอ่ืน จนท าให้ต้องเลื่อนแผนออกพื้นที่ โปรแกรมการอนุญาตที่ใช้
ในการอนุญาตด้านอาหารยังขาดความสมบูรณ์การตรวจสอบข้อมูล
และออกใบอนุญาตจึงต้องใช้บุคคลเป็นหลัก ท าให้บางครั้งเกิดความ
ผิดพลาดในความถูกต้องของใบอนุญาต รวมทั้งไม่สามารถเชื่อมโยง
กับข้อมูลการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ออกวางจ าหน่ายในตลาดแล้ว
นอกจากน้ีเกณฑ์การตรวจสถานที่ผลิต ไม่ได้ก าหนดให้ผลวิเคราะห์ที่
ไม่ผ่านเป็นข้อบกพร่องรุนแรง แต่ท าให้ตรวจผ่านได้ รวมทั้งคู่มือ
ประชาชนไม่ก าหนดบังคับบางประเด็นที่มีความส าคัญต่อความ
ปลอดภัย ท าให้ผู้ประกอบการไม่ใส่ใจดูแลตนเองและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์  
     คุณสมบัติความพร้อมของผู้ประกอบการที่ยังเป็นประเด็นแต่
ต้องการยื่นขออนุญาต ทั้งที่ยังขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้อง และการเตรียมเอกสาร โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
รายย่อย ท าให้ต้องใช้เวลาในการแก้ไข ผู้ประกอบการยอมรับใน
ประเด็นความพร้อมของตนเองว่าเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ล่าช้า และ
รับได้กับเวลารอรับการพิจารณาอนุญาตที่ใช้เวลาประมาณ 3-4 
เดือน 

“ผู้ประกอบการไม่มีความรู้เลย...แค่ได้สูตรมา ก็จะ
ท า ก็จะขาย คือมองแต่การตลาด” เภสัชกร กรณีศึกษาที่ 1 

“กระบวนการ วิธีการ เอกสารอย่างเนียะ ถ้าเป็น
ชาวบ้านไม่มีทางท าได้...มันเข้าใจยาก...เราเรียนหนังสืออะไร
...เราว่าเราท าได้  เรายั งท าไม่ได้ เลย” ผู้ป ระกอบการ 
กรณีศึกษาที่ 1  

     กระบวนการตัดสินใจเพื่อออกใบอนุญาต ยังเป็นความท้าทายใน
การใช้วิจารณญาณในหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือต่อ
การเก็บและประเมินข้อมูล การพิจารณาเปรียบเทียบการใช้เกณฑ์
มาตรฐานตามกฎหมายที่รัดกุมเพียงพอหรือไม่ หวัหน้ากลุ่มงานไม่มี
บทบาทในการตรวจสอบซ้ าด้านวิชาการ รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจยอมรับว่าขาดทักษะที่เก่ียวข้อง
และไม่มีบทบาทในการตรวจสอบซ้ าด้านวิชาการ แสดงให้เห็นถึง

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................
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ปัญหาด้านความล่าช้าจากภาระงานของเภสัชกรผู้ปฏิบัติที่ต้อง
กลั่นกรอง  ระบบการตรวจสอบที่มีการผ่านระบบหนังสือราชการ
ไม่ได้ช่วยเรื่องความปลอดภัย นอกจากท าให้เกิดความล่าช้า 

“...ไม่มีการเทรนอะไรเลย ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้เอง 
ถูกม้ัย เวลาปะหน้ามาให้...จะอ้างมาตราโน้นมาตราน้ี ผมก็
ได้แต่อ่านไป แต่บางครั้งไม่มีเวลาอ่านมาตราอ้าง ครั้นอ่าน
ทั้งหมดก็ไม่ใช่เรื่อง” รอง นพ.สาธารณสุขจังหวัด กรณีศึกษา
ที่ 1 

“ทุกวันน้ีขึ้นทางเดียว สมมติคนน้ัน...เห็นดีเห็นงาม
กับญาติ ก็ผ่านมาให้เราเซ็น เราไม่มีครอสเช็ค” รอง นพ.
สาธารณสุขจังหวัด กรณีศึกษาที่ 2 

     นอกจากน้ียังมีประเด็นช่องทางการสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ การปรึกษา อย. ผ่านช่องทางโทรศัพท์ติดต่อได้ยาก
และไม่น่าเชื่อถือ รวมถึงช่องทางไลน์ หากพบปัญหาการตีความจะ
ท าหนังสือหารือเพื่อความชัดเจนเป็นหลัก แต่หนังสือหารือ อย.ของ
ผู้ประกอบการ อย.ไม่ตอบกลับยังผู้ประกอบการ แต่ตอบผ่าน

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กรณีน้ียังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและ
ความล่าช้าต่อผู้ประกอบการ  

“การปรึกษา อย.ทางโทรศัพท์ ต้องท าทีละฝ่าย 
ไม่ได้องค์รวม และติดต่อยาก” เภสัชกร กรณีศึกษาที่ 3 

4.3 ปัจจัยสาเหตุของปัญหาการให้ใบอนุญาต  
     การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากเอกสารหลักฐานและข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก แสดงให้เห็นปัจจัยสาเหตุของปรากฏการณ์ปัญหาที่
เกิดขึ้นในแต่ละกรณีศึกษาที่มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่  2 จ านวน 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) 
ความสามารถเฉพาะด้านของบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน 2) กลไก
ความเชี่ยวชาญสนับสนุนการพิ จารณา 3) ช่องว่างการเข้าสู่
กระบวนการขอรับใบอนุญาตของผู้ขอรับอนุญาต รับรู้ข้อมูล และ 4) 
ความต่อเน่ืองของกระบวนการติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับ
อนุญาตแล้ว 
      
     

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบปัจจัยสาเหตุของปัญหาการอนุญาตผลิตอาหารประเภทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  
ประเด็น กรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา 2 กรณีศึกษา 3 

1.ความสามารถ
เฉพาะด้านของ
บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ 

เภสั ชกรผู้ ปฏิบั ติ ขาดความรู้
ความช านาญเฉพาะ ต้องเรียนรู้
จ า ก ป ร ะ ส บ ก าร ณ์ ใน ก า ร
พิจารณาด้านอาหาร  
รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดขาดทักษะที่เก่ียวข้อง 

รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดขาดทักษะที่เก่ียวข้อง
และ ไม่เชื่อถือความสามารถ
ของบุคลากรในกระบวนการ
พิจารณาเจ้าหน้าที่ไม่มี
มาตรฐานการพิจารณา 

การย้ายงานของผู้ปฏิบัติ ท างาน
ไม่ต่อเน่ือง 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมยังไม่
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ด้าน
อาหารที่ได้รับมอบหมาย 

2.กลไกความ
เชี่ยวชาญ
สนับสนุนการ
พิจารณา  

มีความซับซ้อนในการพิจารณา 
ศึกษาได้ยาก ข้อมูลเว็บไซต์
สืบค้นและระเบียบไม่เท่าทัน
ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด  
ขาดการฝึกทักษะจากส่วนกลาง  
ช่องทางการปรึกษาอย.ไม่เป็น
ระบบ โทรศัพท์บางครั้งได้
ค าตอบไม่ตรงกัน และกระจาย
หลายกลุ่ม  

เกณฑ์การพิจารณามีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
เจ้าหน้าที่จังหวัดตามไม่ทัน 
ช่องทางการติดต่อไม่มี
ประสิทธิภาพ ประเด็นที่
จังหวัดไม่สามารถตัดสินใจได้ 
โทรศัพท์ติดต่อ อย. ได้ยาก
และไม่น่าเชื่อถือ รวมถึง
ช่องทางไลน์  อย.ไม่ตอบ
หนังสือกลับยังผู้ประกอบการ  

เกณฑ์การตัดสินใจมีความยาก 
คาบเก่ียวหลายประเด็น 
ฐานข้อมูลพิจารณาน้อย  เกณฑ์
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ตามไม่
ทัน ท าให้ต้องปรึกษาอย.เพื่อ
พิจารณา 
โทรศัพท์ติดต่อยาก และต้อง
ติดต่อหลายฝ่าย ช่องทางไลน์ไม่
เท่าทันบริการ ทางโทรศัพท์ช้า 

3.ช่องว่างการเข้าสู่
กระบวนการขอรับ
ใบอนุญาตของผู้
ขอรับอนุญาต รับรู้
ข้อมูล 

ผู้ประกอบการขาดความรู้ และ
ความตระหนักในความส าคัญ
ของคุณภาพผลิตภัณฑ์และความ
ปลอดภัยขององค์ประกอบที่ใช้ 
ขาดความรู้เก่ียวกับการ
จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานที่
ต้องใช้ 

ผู้ประกอบการเป็นรายย่อย ไม่
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
วิธีปฏิบัติในการยื่นเอกสาร 

ผู้ประกอบการส่วนมากเป็นราย
เล็กไม่มีความรู้ในการเตรียม
เอกสารและวัตถุเจือปนอาหาร 
และมีปัญหาความเข้าใจแบบค า
ขออนุญาต 

4.ความต่อเน่ือง
ของกระบวนการ
ติดตามคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
อนุญาต 

ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูล
ก่อนและหลังผลิตภัณฑ์เข้า
ตลาด 
กฎหมายไม่เอ้ือต่อการบังคับผล
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่อ
ใบอนุญาตสถานที่ 

มีข้อจ ากัดด้านก าลังคนและ
เวลาไม่สามารถติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
หลังจากอนุญาตผลิต 

โปรแกรมอนุญาตไม่เบ็ดเสร็จ
ต้องเก็บเอกสารสิ่งพิมพ์จ านวน
มาก ยากต่อการค้นหาติดตาม  
ผู้บริหารให้ความส าคัญเท่าที่ควร 
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4.4 ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา 
     มีข้อเสนอแนวทางที่ต้องการเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาของผู้ปฏิบัติ
ในพื้นที่ดังที่ปรากฏจากกรณีศึกษา และมีความเห็นสอดคล้องกัน
ตรงกัน ได้แก่  
    1) การขอและออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ สามารถพิจารณาข้อมูลได้ จัดท าใบอนุญาตได้ใน
โปรแกรม เพื่อเพิ่มความเร็ว ลดบุคลากร  ระบบที่ชัดเจนในการ
ตรวจสอบความปลอดภัย ลดระบบการอนุญาตในส่วนหนังสือ
เอกสารราชการตามระบบราชการ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
งานตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์หลังอนุญาตแล้ว 
      2) หน่วยงานเอกชน (outsources) ที่มีคุณภาพมาตรฐานการ
ปฏิบัติไว้วางใจได้ ส าหรับช่วยการตรวจรับรองบางรายการที่จ าเป็น
เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และสามารถประหยัดภาระงานบุคลากรของ
หน่วยงาน  
      3) ระบบให้การศึกษา และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการผู้
ยื่นขอใบอนุญาตผลิต สร้างความตระหนักในคุณภาพและความ
ปลอดภัย มีแบบและวิธีการยื่นที่ เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้ง่ายใน
ช่องทางส าหรับประชาชนทั่วไป 
     4) การปรับปรุงกฎหมาย และหลักเกณฑ์การอนุญาตการผลิต ที่
สนับสนุนความปลอดภัย การตรวจสถานที่ผลิตอาหารให้มีผล
วิเคราะห์  และคุณสมบัติผู้คุมโรงงานเป็นส่วนส าคัญในเกณฑ์
มาตรฐานการตรวจ 
     5) การสนับสนุนสิ่งอ านวยการ ยานพาหนะส าหรับออกตรวจ
สถานประกอบการ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการด าเนินงาน  
    4.5 การค้นหาแนวทางเชิงระบบ 
     การวิเคราะห์ โดย ใช้ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) ของ
Mele, Pels, and Polese [11] ได้เผยให้เห็นแนวทางปรับตัวอยู่
รอดได้ในสถานการณ์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ Viable 
System Model [13] ท าให้สามารถสังเคราะห์แนวทางออกเชิง
ระบบต่อปัญหาการให้ใบอนุญาตผลิตอาหารอาหารแปรรูปที่พบและ
จะเป็นแนวทางที่ มีความส าคัญต่อความส าเร็จของงานในอนาคต 
ดังน้ี  
     1) การปรับหน่วยงานภายในให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสนอ
ให้หน่วยงานพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองและ
ความสามารถในการสร้างความรู้ต่อยอดไปใช้ในการท างานได้ดีขึ้น 
ซ่ึงข้อมูลแสดงให้เห็นแล้วว่าภาระงานใหม่ต้องการความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ กฎเกณฑ์กติกาการท างานใหม่ การพัฒนาให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ เท่ากับเป็นการพัฒนาแบบเชิงรุกที่ ให้คุณค่าต่อ
ผู้รับบริการและมีกระทบต่อประเทศโดยรวมได้ในระยะยาว  
     2) การสร้างค่านิยมที่เป็นเอกภาพของทั้งฝ่ายปฏิบัติการและฝ่าย
น า เป็นการสร้างค่านิยมร่วมแห่งการคงอยู่และยืนหยัดพัฒนา 
เท่ากับเป็นการลดปัญหาช่องว่างการท างานของฝ่ายปฏิบัติการและผู้
มีอ านาจลงนามอนุญาต 
     3) การจัดการสู่การประกันคุณภาพทั้งระบบ เป็นการสร้างความ
เป็นหน่ึงเดียวของผู้ปฏิบัติในการก้าวสู่เป้าหมายของหน่วยงานอย่าง
มีคุณภาพที่วางใจได้ 

     4) การสร้างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาระหว่างกันกับผู้ มีส่วนได้
เสีย เป็นการเน้นให้เห็นความส าคัญของบุคคลนอกหน่วยงานที่จะ
ท างานร่วมกันและสร้างความเข้าใจในการที่ต้องช่วยกันเพื่อให้
สามารถอยู่รอดร่วมกัน ในกรณีน้ีจะเห็นได้ว่าหน่วยงานไม่สามารถ
มองข้ามการร่วมมือกับผู้ขอรับบริการ และยังมีหน่วยงานที่ช่วย
สนับสนุนการวิเคราะห์  
     5) การตระหนักรู้การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม หน่วยงานต้อง
ไม่ลืมค าว่าการปรับตัว ต้องสร้างความพร้อมในการปรับตัวจาก
ภายในหน่วยงาน การสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรรู้จักการปรับตัวให้
เข้ากับภารกิจ หรือความกดดันของข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ที่ก าลัง
เผชิญอยู่ จึงจะสามารถอยู่รอดได้ 
4.6 การอภิปรายผล 
     ผลการศึกษาได้เผยให้เห็นปรากฏการณ์ของปัญหาของการ
ปฏิบัติในการอนุญาตผลิตอาหารอาหารแปรรูป แม้ว่าเป็นกรณีศึกษา
อาหารประเภทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากหน่วยงานใน
พื้นที่เขตสุขภาพระดับจังหวัด แต่ด้วยสภาพการปฏิบัติการที่เกิดขึ้น
จริงของหน่วยงาน ที่ได้รับการมอบหมายให้รองรับภาระส าคัญของ
ประเทศ ในการสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตอาหาร แปรรูปที่มีคุณภาพ 
จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพปัญหาที่ต้องการได้  การศึกษาน้ีใช้
กรณีศึกษาเปรียบเทียบ (multiple-case studies) ที่มีจังหวัดเป็น
กรณีศึกษา และท าการศึกษาจ านวน 3 จังหวัดให้ได้หลายกรณีศึกษา
น ามาเปรียบเทียบผลกันภายใต้บริบทของเขตพื้นที่สุขภาพที่เป็น
ตัวแทนของภาพการปฏิบัติงานด้านการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ที่ได้รับการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เป็นหน่วยงาน
กลางของประเทศ  จากการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อเท็จจริงท าให้ได้
ภาพปัญหาและปัจจัยเชื่อมโยงที่แสดงถึงความสอดคล้องของปัญหา
และปัจจัยสาเหตุจากแต่ละกรณีศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้
ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือในการเป็นตัวแทนเพื่ออธิบายโครงสร้าง
ปัญหาการให้ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารในภาพรวมของประเทศได้
ดียิ่งขึ้น  
     สาเหตุปัญหาที่พบในการศึกษาน้ีมีหลายส่วนที่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยเดิม ได้แก่ ปัญหาความสามารถเฉพาะด้านของบุคลากรผู้
ปฏิบั ติ  เกณ ฑ์ กฎหมายที่ ยั งไม่ เข้ มแข็ งทั นส มัย  ปัญห าการ
ประสานงานกับ อย. [14]  ปัญหาการติดตามตรวจสอบคุณภาพหลัง
อนุญาต [15] รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่ต้องการ 
ได้แก่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการอนุญาต หน่วยงานเอกชนตรวจ
รับรอง ความรู้ผู้ยื่นขอรับอนุญาต [16]  และการพัฒนาองค์ความรู้ที่
เหมาะสมเพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคและการปฏิบัติงาน [17]  
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาการอนุญาตผลิตอาหารแปรรูปน้ีเป็น
ตัวอย่างหน่ึงของปัญหาแบบซับซ้อน และมีบริบทการท างานที่เป็น
พลวัตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การวิเคราะห์เชิงระบบนับว่ามีความ
จ าเป็นเพื่อให้ได้แนวทางที่มีประสิทธิผล แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน การ
น าเสนอวิธีวิเคราะห์ โดยใช้ทฤษฎีระบบ ท าให้ได้แนวทางการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างจากการศึกษาที่ผ่านมาและน่าจะเป็นแนวทางที่
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มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ที่สามารถคาดหวังความส าเร็จของการ
ให้บริการในระยะยาวได้ 
       
5. สรุป (Conclusion) 
     การศึกษาน้ีได้อธิบายปรากฏการณ์ของปัญหาและปัจจัยสาเหตุ
ในการอนุญาตผลิตอาหารอาหารแปรรูป ประเภทเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่พอจะอนุมานภาพปัญหาเพื่อตอบโจทย์
ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลต่อปัญหาความล่าช้าในการ
ให้อนุญาตผลิตอาหารอย่างไร และมีผลต่อความปลอดภัยในการ
บริโภคอย่างไร 
     ปัญหาการออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่มีความ
ล่าช้าเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนเน่ืองจากมีหลายฝ่ายเก่ียวข้อง
และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวของผู้ผลิตในท้องถิ่นที่
มีความต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ตลอดเวลาโดยได้แรงสนับสนุนจาก
รัฐบาลกลายเป็นแรงกดดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีการ
ปรับตัวให้เร็วขึ้นเป็นที่มาของปัญหาและความจ าเป็นที่ต้องการ
ทางออกที่ดี การวิจัยน้ีได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยกรณีศึกษาแบบ
เปรียบเทียบหลายกรณีศึกษานอกจากช่วยให้สามารถอธิบาย
ลักษณะของปัญหาที่พบแล้วยังเผยให้เห็นปัจจัยสาเหตุทั้งในเชิง
โครงสร้างที่มีผู้ที่เก่ียวข้องรับผิดชอบในแต่ละบทบาทที่ยังขาดความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ กฎเกณฑ์ที่ยังไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติที่รัดกุม 
ขาดทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ และกระบวนการที่ยังขาดการ
เชื่อมโยงเป็นระบบ ท าให้เกิดช่องว่างที่น ามาซ่ึงความไม่ปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อาหารได้  
     การใช้ทฤษฎีระบบเป็นฐานในการวิเคราะห์ช่วยให้สามารถ
สังเคราะห์แนวทางเชิงระบบที่มีความจ าเป็นต่อการแก้ปัญหาที่มี
ความซับซ้อนและเป็นพลวัต ให้แนวทางที่อาจเป็นไปได้ในการเร่งรัด
การให้ใบอนุญาตอาหารให้เป็นผลและยั่งยืน โดยการพัฒนาเชิง
ระบบแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบซ่ึงจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพและ
คุณภาพการบริการที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาวได้ 
 
6.ข้อเสนอแนะ       
6.1 ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติ 
      1) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสามารถใช้ผลการศึกษาน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงโครงสร้างภายในร่วมกัน เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ
อันหน่ึงอันเดียวในการรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่การให้ใบอนุญาต
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนา
ระบบความเชื่อมโยงของข้อมูลที่ดีและรวดเร็วให้เกิดความเชื่อม่ันใน
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบเพื่อ
ก้าวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 
     2) การให้ความส าคัญและเพิ่มกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการ
ในด้านน้ีให้เป็นผู้ประกอบการที่ ก้าวทันมาตรฐานคุณภาพและ
ตระหนักในความรู้วิทยาการอาหารที่ปลอดภัย  
     3) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถน าผล
การศึกษาใช้ประกอบการวางแผนแก้ไขปัญหาเชิงระบบของการ

อนุญาตผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหา การทดสอบ
ระบบก่อนน าไปขยายผลการแก้ไขปัญหา โดยค านึงถึ งความ
สอดคล้องสมดุลกับการด าเนินงานติดตามผลิตภัณฑ์หลังออกสู่
ท้องตลาด  
6.2 ข้อเสนอแนะส้าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป  
    การศึกษาน้ีเป็นความพยายามในการอธิบายปัญหาและปัจจัย
สาเหตุจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติให้ได้ข้อเท็จจริงที่จะน าไปสู่การ
แก้ปัญหาอย่างจริงจัง ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีการน าแนว
ทางการแก้ปัญหาสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเชิงประจักษ์ต่อไป  
     การวิจัยแบบกรณีศึกษาเปรียบเทียบเป็นระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ได้ดี
ในการอธิบายปัญหาเชิงระบบของงานด้านสาธารณสุขที่ มีความ
ซับซ้อน เหมาะสมที่จะน าไปใช้ศึกษาปัญหาการบริหารงานในด้าน
อ่ืน เช่น ปัญหาการบริหารอุปทานด้านยา การพัฒนาระบบบริการ
ด้านยาในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลยี เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนีท้ าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการท าซ้ า LM และ MG ซึ่งเป็นวิธีท าซ้ าที่มีอันดับการลู่ข้าเท่ากับ 3  โดยทดสอบ
กับสมการจ านวนเชิงซ้อนท้ัง 5 สมการที่มีภาวะรากซ้ าที่แตกต่างกันเพื่อหารากของสมการ จากผลการทดลองเชิงตัวเลขท่ีแสดงผลเป็นรูปภาพ
แสดงให้เห็นว่าวิธี MG มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธี LM ในการหารากของสมการที่ใช้ในการทดสอบ 
ค้าส้าคัญ: อันดับการลู่เขา้  รากซ้ า  วิธีนิวตัน-ราฟสันแบบปรับปรุง 
 

Abstract 
In this research, The comparison of the iterative methods’ performance of LM and MG. Which is iterative method 

with third-order of convergence. Testing with the 5 complex equations that have different multiple root to find the roots 
of the equation.  From the numerical experiment results shown in the image.  It shows that the MG method is more 
performance than the LM method for finding the roots of the equation used in the test. 
Keywords: Order of convergence, Multiple root, Modified Newton-Raphson Method 

 
1. บทน้า 

ร ะ เ บี ย บ วิ ธี เ ชิ ง ตั ว เ ล ข  (Numerical Methods)                
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical Analysis) หรือการค านวณเชิง
ตั ว เ ล ข  (Numerical Computation) เ ป็ น วิ ช าที่ เ กี่ ย ว กั บก า ร
วิเคราะห์ การใช้การประเมินระเบียบวิธีต่างๆ เพื่อใช้ในการหาผล
เฉลยของปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์รวมทั้งปัญหา
ทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้อ่านจะต้อง
ทบทวนความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ เช่น พีชคณิตเชิงเส้น แคลคูลัส 
เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อหาสาระของบทความนี้ [4] 
วิชาดังกล่าวยังบ่งบอกเป็นนัยว่ามีความเกี่ยวข้องพัวพันกับการใช้
เครื่องค านวณ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า
แนวความคิดของระเบียบวิธีเชิงตัวเลขนี้ได้ถูกคิดค้นกันขึ้นมาเป็น
เวลานาน หากแต่ว่าไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จนกระทั่งถึงการก่อก าเนิดของคอมพิวเตอร์เชิงตัวเลข ท าให้ระเบียบ
วิธีเชิงตัวเลขสามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล การใช้และการ
ประเมินระเบียบวิธีต่างๆ โดยเป็นวิธีการในการค านวณให้ได้ค าตอบ
ที่มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริงมากท่ีสุด 

เนื่องจากระเบียบวิธีนิวตัน-ราฟสันเป็นการประมาณค่า
รากของสมการ ( )f x  โดยการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง  
ดังนั้นในการหาค าตอบค่าความผิดพลาดจึงมีอยู่ในส่วนวิธีการท าซ้ า

ที่มีการใช้อนุพันธ์อันดับสองเป็นต้นไป  เพื่อให้การค านวณมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและหาค าตอบได้รวดเร็วจึงมีนักวิจัยปรับปรุง
เพื่อให้มีอันดับการลู่เข้าเท่ากับสาม  หนึ่งในนั้นคือ Young Hee 
Geum ได้น าวิธีนิวตัน-ราฟสันไปปรับปรุงโดยได้วิธีใหม่ 2 วิธี คือ   
วิธีการท าซ้ า LM และ MG  เพื่อให้เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการหา
รากของสมการที่มีอันดับการลู่เข้าเท่ากับ 3  [12]    

 
ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง

รวดเร็วหลายๆ หน่วยงานในภาคการศึกษาได้มีการน าอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ มาช่วยในการเรียนสอน และ
ท างานวิจัยในหลายสาขาวิชา ซึ่งโปรแกรม SCILAB เป็นโปรแกรมที่
พัฒนาโดยกลุ่มของนักวิจัยจากสถาบัน Institut National De 
Recherche En Informatique Et En Automatique (INRIA)  และ 
Ecole  National des Ponts et Chausses (ENPC)  ในประเทศ
ฝรั่งเศส โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการค านวณเชิงตัวเลขและ
แสดงผลกราฟริกที่ซับซ้อน และยังเป็นโปรแกรมที่ ให้ ใช้ฟรี  
(freeware) โดยไม่ เสียค่าลิขสิทธิ์ ใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นโปรแกรม 
SCILAB  จึงเหมาะกับการใช้งานด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์      
อีกทั้งยังสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการ
ค านวณได้อย่างรวดเร็ว มีความแม่นย าและง่ายต่อการใช้ง่าย                     
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อีกด้วย [2]  จากที่กล่าวมานั้น ทางคณะผู้จัดท าวิจัยจะใช้โปรแกรม 
SCILAB  ในการค านวณเชิงตัวเลขและแสดงผลเป็นรูปภาพเพื่อ
ประสิทธิภาพของวิธี LM และวิธี MG ในสมการเชิงซ้อนทั้งหมด      
5 สมการ  
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวิธีท าซ้ า LM และ MG  
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการท าซ้ า LM และ MG  

โดยแสดงผลการค านวณเชิงตัวเลขเป็นรูปภาพในบริเวณ
ของโดเมนท่ีเป็นจุดเริ่มต้น 

 
3. วิธีด้าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้ได้ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการท าซ้ า
แบบ LM และ MG โดยน าสมการเชิงซ้อน 5 สมการมาทดสอบ     
โดยการสร้างรูปภาพในบริเวณพื้นที่สี่เหลียมจัตุรัสที่มีขนาด 6 6  
ซึ่งครอบคลุมบริเวณของรากสมการที่น ามาทดสอบและแบ่งกริดของ
สี่เหลี่ยมจัตุรัสจ านวน 14,400 จุด เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของวิธีการ
ท าซ้ าบนบริเวณการลู่ เข้าจากวิธีการท าซ้ าที่มีอันดับการลู่เข้า    
เท่ากับ 3  จะได้รูปภาพที่มีสีที่แตกต่างกันตามการลู่เข้าของแต่ละ
รากของสมการ และส่วนของจุดสีด าเกิดจากท าซ้ าเกิน 50 รอบ           
ซึ่งลู่ออก  

ส าหรับสมการเชิงเชิงซ้อนที่น ามาทดสอบกับวิธีการท าซ้ า
แบบ LM  และ MG เราใช้พหุนามต่างๆ ที่มีภาวะรากซ้ าอันดับ 

2,3,4,5m   ต่อไปนี ้ [7], [13] 
พหุนาม 2 2

1 ( 1)P z   ที่มีรากเป็น 1z     
พหุนาม 3 2

2 ( 1)P z z    ที่มีรากเป็น  
 0.3411641 16154 ,0.682328z i   

พหุนาม 2

3

5( 3)P z   ที่มีรากเป็น 1.73205z      
พหุนาม 2 3

4 ( 3 5)P z z   ที่มีรากเปน็ 1.5 1.65831z i     
พหุนาม 2 4

5 ( )P z z   ที่มีรากเป็น 0,1z   

วิธีที่ใช้ส าหรับหาค่ารากสมการที่ก าหนดหรือเดาค่าเริ่มต้น
เพียงจุดเดียว หากเลือกค่าเริ่มต้นท่ีเหมาะสม ซึ่งเป็นวิธีท่ีได้รับความ
นิยมและเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขว้างนั้นคือ วิธีนิวตัน-ราฟสัน 

1 '
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f x
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f x
    

 จากนั้น Young Hee Geum ได้ปรับปรุงวิธีนิวตัน-ราฟสัน 
เป็นวิธีการท าซ้ าแบบ LM และ MG  ดังนี้  [14] 
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   และ    1m t    ซึ่ ง เป็นพารามิ เตอร์

ควบคุมที่จะท าให้การันตีได้ว่าจะมีอันดับการลู่เข้าเท่ากับ 3 
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เมื่อ   1m t    และ  tmm    ซึ่งเป็นพารามิเตอร์
ควบคุมที่จะท าให้การันตีได้ว่าจะมีอันดับการลู่เข้าเท่ากับ 3 

 
ตารางที่ 1  ค่าพารามิเตอร์ ( )p  และค่า t  ส าหรับ 1 5m   [10] 

 
3. อภิปรายผล 
 จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการท าซ้ าแบบ LM  
และวิธีการท าซ้ าแบบ MG ที่มีอันดับการลู่เข้าเท่ากับ 3 ที่ท าการ
ทดสอบกับสมการทั้ง 5 สมการ แสดงผลการทดลองเชิงตัวเลข       
ดังภาพประกอบต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 1 : ภาพด้านบนวิธี LM และภาพด้านล่างวิธี MG 
ส าหรับรากของพหุนาม 2 2

1 ( 1)P z   ที่มีรากเป็น 1z    มีภาวะ

m  ( )p t  t  

1  t  0  

2  
22 1t t   1 7

, 1
4

i
i


   

3  3 23 2 1t t t    
 

1
2 1 / 5 0.4211548146942765,

9
a a  ;  

3
2

1.31067213007138
281 27 109

a 
 

;

 

4  
4 3 24 3 1t t t t      1

18 6 3 0.710616 0.657465 ,
9

b c i  ;  

1/3(46 6 5361)

1 32
( 5 464 ) '

3

16 447
8( 5 232 )

2
, 1

i

b d
b

c d
d b

d i


   

    

  

 

5  5 4 3 25 4 1t t t t t      0.5444346547467631  
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รากซ้ าอันดับ 2m   จะเห็นว่าวิธี MG  เป็นวิธีที่ เหมาะสมที่สุด
ส าหรับพหุนาม 

1P   เนื่องจากวิธี MG ไม่แสดงจุดสีด า แต่วิธี LM 
แสดงจุดสีด าเล็กน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพประกอบที่ 2 : ภาพด้านบนวิธี LM และภาพด้านล่างวิธี MG 
ส าหรับรากของพหุนาม 3 2

2 ( 1)P z z   ที่มีรากเป็น 
 0.3411641 16154 ,0.682328z i   มีภาวะรากซ้ าอันดับ 2m    

จะเห็นว่าวิธี MG เป็นวธิีท่ีเหมาะสมที่สุดส าหรับพหุนาม 
2P  เนื่องจาก

วิธี MG มีจุดสีด าเพียงเล็กน้อย แต่วิธี LM แสดงจุดสีด ามากกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 3 : ภาพด้านบนวิธี LM และภาพด้านล่างวิธี MG 
ส าหรับรากของพหุนาม 2

3

5( 3)P z   ที่มีรากเป็น 1.73205z      
มีภาวะรากซ้ าอันดับ 5m   จะเห็นว่าวิธี MG เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด
ส าหรับพหุนาม 

3P   เนื่องจากวิธี MG แสดงจุดสีด าน้อยกว่าวิธี  LM  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4 : ภาพด้านบนวิธี LM และภาพด้านล่างวิธี MG 
ส า ห รั บ ร า ก ข อ ง พ หุ น า ม  2 4

4 ( 2 3)P z z     ที่ มี ร า ก เ ป็ น 
1 1.41421z i   มีภาวะรากซ้ าอันดับ 4m   จะเห็นว่าวิธี LM             

เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดส าหรับพหุนาม 
4P  เนื่องจากวิธี LM มีบริเวณ

ที่เป็นสีด าน้อยกว่าวิธี MG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพประกอบที่ 5 : ภาพด้านบนวิธี LM และภาพด้านล่างวิธี MG 
ส า ห รั บ ร า ก ข อ ง พ หุ น า ม  2

5

2(9 7)z zP     ที่ มี ร า ก เ ป็ น 
0.939221,0.8211z    มีภาวะรากซ้ าอันดับ 2m   จะเห็นว่าวิธี 

MG เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดส าหรบัพหุนาม 
5P  เนื่องจากวิธี MG    ไม่

มีจุดสีด า แต่วิธี LM แสดงจุดสีด า 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 จากท่ีเราได้น าเสนอวิธีการท าซ้ าที่มอีันดับ 3 ทั้ง 2 วิธี คือ  
วิธีการท าซ้ า LM และ MG  เราได้เปรียบเทียบวิธีการท าซ้ า LM และ 
MG เ ห็ น ไ ด้ ว่ า วิ ธี  MG  เ ป็ น วิ ธี ก า ร ท า ซ้ า ที่ ดี ก ว่ า วิ ธี  LM                      
เนื่องจากภาพประกอบท่ี 1,2,3 และ 5 แสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นในการ
ลู่เข้าที่มากกว่าในสมการเชิงซ้อนที่น ามาทดสอบ ซึ่งแตกต่างจาก 
Young Hee Geum ที่ได้สรุปว่า วิธี LM เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมที่สุดส าหรับวิธีท าซ้ าท่ีมีอันดับการลู่เข้าเท่ากับ 3   
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการท้าซ ้าท่ีมีอันดับการลู่เข้าเท่ากับ 4  
ส้าหรับรากซ ้า 

The comparison of the iterative methods performance with the fourth-order                  
of convergence for multiple root 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีท าซ้ าที่มีอันดับการลู่เข้าเท่ากับ 4 จ านวน 2 วิธี คือวิธี LZ11 และ LZ12 และท าการค านวณผลเชิงตัวเลขกับ
สมการไม่เชิงเส้นทั้ง 5 สมการ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการท าซ้ าที่มีอันดับการลู่เข้าเท่ากับ 4 ที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้รูปภาพใน
การแสดงผลการค านวณเชิงตัวเลข  ทีแ่สดงให้เห็นถึงความหลากหลายของบริเวณการลู่เข้าและลู่ออกในแต่ละสมการ ผลการทดลองเชิงตัวเลข
แสดงให้เห็นว่าวิธี LZ11 มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธี LZ12 
ค้าส้าคัญ : อันดับการลู่เข้า, รากซ้ า, บริเวณการลูเ่ข้า  
 

Abstract  
This research is to study the iteration on basins of attraction with the fourth-order of convergence in two 

methods including LZ11 and LZ12, and also calculate the numerical results with the five nonlinear equations. The 
objective of the research is to compare the performance of proper iterative method with fourth-order of convergence 
by using the illustration for interpreting the calculation of numerical result that shows varieties of basin of attraction 
and divergence in each equation. The numerical experiment results demonstrate that the LZ11 method is more 
effective and proper than LZ12. 
 Keywords : order of convergent, muttiple root, basin of attraction 
 
 

1. บทน้า 
     ในระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ปัญหาที่มักเกิดขึ้นอยู่เสมอ ขณะท าการ
ค านวณผลเชิงตัวเลขในการหาค าตอบของสมการไม่เชิงเส้น นั้นคือ 
มีฟังก์ชัน ( )f x  ซึ่งเป็นฟังก์ชันไม่เชิงเส้น และต้องการหาค่า x ที่ท า
ให้ฟังก์ชัน ( ) 0f x  แต่ฟังก์ชัน ( )f x  โดยทั่วไปไม่อยู่ในรูปแบบที่ง่าย
ต่อการหาค าตอบของฟังก์ชัน เพื่อแก้ปัญหาจึงได้มีการศึกษา และน า
วิธีการท าซ้ าต่าง ๆ เพื่อช่วยในการหาค าตอบของสมการไม่เชิงเส้น 
หนึ่งในวิธีการท าซ้ า นั้นคือ วิธีนิวตัน-ราฟสัน ซึ่งเป็นวิธีที่รู้จักกัน
อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นวิธีที่ก าหนดค่าเริ่มต้นเพียงค่าเดียว 
และใช้อนุพันธ์ทุกรอบในการท าซ้ า ซึ่งถือได้ว่าวิธีนิวตัน-ราฟสันเป็น
อีกหนึ่งวิธีที่นักวิจัยจ านวนมากได้ท าการปรับปรุง เพื่อสร้างระเบียบ
วิธีการท าซ้ าแบบใหม่  และมีอันดั บการลู่ เข้ าที่ มากกว่าเดิ ม         
อาทิ B. Liu และ X. Zhou [1] ได้น าวิธีนิวตัน-ราฟสันมาปรับปรุง
ด้วยวิธีสองขั้นตอน และได้วิธีท าซ้ าแบบใหม่จ านวน 2 วิธี ซึ่งมีอนัดับ
การลู่เข้าเท่ากับสี่ ต่อมา Benty Neta และ Changbum Chun [2] 
ได้น าวิธีการท าซ้ าอันดับ 4 จ านวน 5 วิธี ซึ่งเป็นวิธีการท าซ้ าของ Li 
et al. [3] และวิธีการท าซ้ าของ B. Liu และ X. Zhou มาท าการ
ทดสอบเชิงตัวเลขกับสมการไมเ่ชิงเส้นท้ัง 5 สมการ เพื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของวิธีการท าซ้ าที่มีอันดับกาลู่เข้าเท่ากับสี่ที่เหมาะสม
ทีสุ่ด โดยพิจารณาจากบริการลู่เข้า ที่แสดงในรูปแบบของรูปภาพ 
    ดงันั้นในงานวิจัยนีไ้ด้น าวิธีการท าซ้ าของ Liu และ Zhou จ านวน
สองวิธี คือวิธี LZ11 และ LZ12 น ามาทดสอบเชิงตัวเลขกับสมการ
ไม่เชิงเส้นทั้ง 5 สมการที่มีภาวะรากซ้ า 2, 3, 4 และ 5 โดยสมการที่
น ามาทดสอบนั้นเราได้เปลี่ยนสมการใหม่จากงานวิจัยเดิมของ 
Benty Neta แ ล ะ  Changbum Chun เ พื่ อ เ ป รี ย บ เที ย บ
ประสิทธิภาพของวิธีการท าซ้ าที่มีอันดับการเข้าเท่ากับสี่ที่เหมาะสม
ที่สุด โดยเราจะสร้างบริเวณการลู่เข้าส าหรับรากซ้ า ที่แสดงผลการ
ค านวณเชิงตัวเลขในรูปแบบของรูปภาพ เพื่อให้เข้าใจถึงบริเวณการ
ลู่เข้า และลู่ออกของวิธีการท าซ้ าในการค้นหารากของแต่ละสมการ 
และในส่วนประกอบท่ีส าคัญอีกอย่างในค านวณผลเชิงตัวเลข คือต้อง
เลือกจุดเริ่มต้นที่ดีที่อยู่ในช่วงปิดของรากของสมการไม่เชิงเส้น 
 
2. วิธีด้าเนินการวิจัย 
     การวิจัยนี้ได้ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการท าซ้ า 
LZ11 และ LZ12 โดยใช้การค านวณผลเชิงตัวเลขของ 2 วิธีในการ
หารากของ 5 สมการที่แตกต่างกัน ซึ่งสมการที่น ามาทดสอบ และ  
จุดกริดแต่ละจุดจากรูปภาพจะมีสีต่างกันตามการลู่เข้าสู่ค่ารากใดค่า
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รากหนึ่งของสมการ และในส่วนของจุดสีด าเกิดจากการท าซ้ าเกิน 
40 รอบ ซึ่งก าหนดเป็นเกณฑ์การลู่ออก โดยจะใช้โปรแกรม Scilab 
6.0.2 บนระบบปฏิบัติการ window 10 และสมการที่น ามาทดสอบ
มีภาวะรากซ้ า 2,3,4,5m  ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สมการที่ใช้ในการทดสอบ และรากของสมการ 

สมการไม่เชิงเส้น รากของสมการ 
3 2

1 ( 5)T z z    0.75799 1.65035 , 1.51598i i    
3 2

2 ( 1)T z z    0.34116 1.16541 ,0.68223i i   
2 5

3 ( 3)T z   1.73705  
2 4

4 ( 2 3)T z z    1.00000 1.41421i  
2 3

5 ( 5)T z   2.23606  
 
ส าหรับการค านวณหาค่ารากของสมการไม่เชิงเส้นที่รู้จักกันดี และมี
ช่ือเสียงคือระเบียบวิธีนิวตัน-ราฟสัน 

1
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n
n n
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f x
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ต่อมา  B. Liu  และ X. Zhou ไดน้ าเสนอวิธี LZ11 และ LZ12 ที่
ปรับปรุงจากระเบียบวิธีนิวตัน-ราฟสัน  
ได้ดังนี ้
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     เมื่อ m  คือ ภาวะรากซ้ าอันดับที่ m และ ( 1)
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 จากวิธีการท าซ้ า LZ11 และ LZ12  เราจึงได้น าท้ังสองวิธีมาท า
การทดสอบเชิงตัวเลข เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการ
ท าซ้ าทั้งสองวิธีในรูปเเบบของรูปภาพ เพื่อแสดงบริเวณการลู่เข้า
และลู่ออกของจุดเริ่มต้นต่าง ๆ ในโดเมนของจุดเริ่มต้นที่ปกคลุมราก
ของสมการ และส าหรับขั้นตอนในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
วิธีการท าซ้ า LZ11และ LZ12 
 
 
 
 
 

 ขั นตอนที่ 1 จัดสมการไม่เชิงเส้นทั้ง 5 สมการ ให้อยู่ในรูปแบบของ
ฟังก์ชันพหุนาม 

                   

3 2

1

5 2

2

3 3

3

2 3

4

2 4

5

( ) ( 5)

( ) ( 7)

( ) ( 3)

( ) ( )

( ) ( 3)

T z z z

T z z

T z z z

T z z z

T z z

  

 

  

 

 

     ขั นตอนที่ 2  น าฟังก์ชันพหุนามแต่ละฟังก์ชันท าการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการท าซ้ า LZ11 

ขั นตอนที่ 2 น าฟังก์ชันพหุนามแต่ละฟังก์ชันท าการทดสอบเพื่อ 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการท าซ้ า LZ11 และ LZ12 
ขั นตอนที่ 3 น าผลที่ได้จาก ข้ันตอนท่ี 2 อภิปราย และสรุปผล  
 
3. อภิปรายผล 
 จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการท าซ้ าท่ีมีอันดับการ
ลู่เข้าเท่ากับ 4 ส าหรับวิธีการท าซ้ า LZ11 และวิธีการท าซ้ า LZ12 ที่
ท าการทดสอบกับสมการทั้ง 5 สมการ จะเห็นว่าในทุกพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยม
ขนาด 6 x 6 ที่ปกคลุมรากของแต่ละสมการที่น ามาทดสอบ โดยเรา
ได้ท าการแบ่งกริดขนาด 120 x 120 ของสี่เหลี่ยมจัสตุรัส เพื่อใช้เป็น
จุดเริ่มต้นของวิธีการท าซ้ า ซึ่งสามารถแสดงผลการทดลองเชิงตัวเลข
จากภาพประกอบต่อไปนี้ 
 

 
LZ11. 

 
LZ12. 

ภาพประกอบที่ 1 ภาพด้านบนส าหรับวิธี LZ11 และภาพด้านล่าง
ส าหรับวิธี LZ12 ส าหรับพหุนาม 3 2

1( ) ( 5)T z z z   ที่มีรากเป็น 
0.75799 1.65035 , 1.51598i i    และมีภ าวะรากซ้ า 2m   จาก

ภาพประกอบที่ 1 จะเห็นว่าวิธี LZ12 เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดหรับ
พหุนาม 

1( )T z  เนื่องจากวิธี LZ11 แสดงจุดสีด าเป็นจ านวนมากกว่า 
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LZ11. 

 
LZ12. 

ภาพประกอบที่ 2 ภาพด้านบนส าหรับวิธี LZ11 และภาพด้านล่าง
ส าหรับวิธี LZ12 ส าหรับพหุนาม 3 2

2( ) ( 5)T z z z   ที่มีรากเป็น 
0.34116 1.16541 ,0.68223i i   และมีภาวะรากซ้ า 2m  จะเห็นว่า

วิธี LZ11 แสดงจุดสีด าเพียงเล็กน้อย และสามารถลู่เข้าสู่รากที่
แตกต่างกันของสมการได้มากกว่าวิธี LZ12 ดังนั้นวิธี LZ11 เป็นวิธีที่
เหมาะสมที่สุดหรับพหุนาม 

2( )T z  

 
LZ11. 

 
LZ12. 

ภาพประกอบที่ 3 ภาพด้านบนส าหรับวิธี LZ11 และภาพด้านล่าง
ส าหรับวิธี  LZ12 ส าหรับพหุนาม 2 5

3( ) ( 3)T z z   ที่มีรากเป็น 
1.73705 และมีภาวะรากซ้ า 5m  จะเห็นว่าวิธี LZ11 ไม่แสดงจุด

สีด าแต่วิธี LZ12 แสดงจุดสีด าเล็กน้อย ดั้งนั้น วิธี LZ11 เป็นวิธีที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับพหุนาม

3( )T z  
 

 
. LZ11. 

 
LZ12. 

ภาพประกอบที่ 4 ภาพด้านบนส าหรับวิธี LZ11 และภาพด้านล่าง
ส าหรับวิธี  LZ12 ส าหรับพหุนาม 2 4

4( ) ( 2 3)T z z z   ที่ มี ราก
เป็ น 1.00000 1.41421i  แ ล ะมี ภ าวะ ราก ซ้ า 4m  จะ เห็ น ว่ า        
วิธี LZ11 มีการลู่เข้าที่ดีกว่า เนื่องจากไม่มีจุดสีด าเหมือนวิธี LZ12 
ดังนั้นวิธี LZ11 เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดส าหรับพหุนาม 4( )T z  
 

 
LZ11. 

 
LZ12. 
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ภาพประกอบที่ 5 ภาพด้านบนส าหรับวิธี LZ11 และภาพด้านล่าง
ส า ห รั บ วิ ธี  LZ12 ส า ห รั บ พ หุ น า ม 2 3

5( ) ( 5)T z z  ที่ มี ร า ก
เป็น 2.23606  และมีภาวะรากซ้ า 3m  จะเห็นว่าวิธี LZ12 ไม่แสดง
จุดสีด า แต่วิธี LZ11 แสดงจุดสีด าเพียงเล็กน้อย ดั้งนั้นวิธี LZ12 
เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดส าหรับพหุนาม 

5( )T z  
 
4. สรุปผลการวิจัย 
    จากที่ได้น าเสนอวิธีการท าซ้ าอันดับ 4 ที่ดีที่สุด 2วิธ ีคือวิธี LZ11 
และ LZ12 เพื่อหาบริเวณการลู่เข้าที่มีอันดับการลู่เข้าเท่ากับ 4 
ส าหรับรากซ้ า เห็นได้ว่า วิธี LZ11 มีจุดและบริเวณการลูเ่ข้ามากกวา่
วิธี LZ12 นั้นคือ วิธี LZ11 เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดส าหรับสมการ ที่
น ามาทดสอบ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรไทยส าหรับเด็กระดับช้ันอนุบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อ                 
(1) ศึกษารูปแบบของการเขียนอักษรไทย พัฒนาแอปพลิเคชัน ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ และ (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้
แบบศึกษาบันเทิง โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างการทดลองด้วยวิธีกให้ารสุ่มแบบเจาะจงของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล จากโรงเรียนบริเวณจังหวัด
ปทุมธานีและใกล้เคียง จ านวน 20 แห่ง ตัวอย่างสุ่มจ านวน 30 คน 
 ผลการวิจัย (1) แอปพลิเคชันฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรไทยส าหรับเด็กระดับช้ันอนุบาลที่รองรับการท างานบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เสริมสร้าง และช่วยฝึกทักษะการทางด้านการเขียนตัวอักษรไทยที่ถูกต้อง และ (2) ผู้เรียนระดับอนุบาลที่ฝึกฝนด้วยแอปพลิเคชัน 
มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เหมาะส าหรับผู้เรียนทั้งยังก่อให้
ความสะดวกสบายให้กับเด็กรุ่นใหม่ ท าให้ผู้ใช้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายและสามารถเข้าถึงเด็กหรือผู้ใช้อื่นๆได้ง่าย 

Abstract 
 This research “Application development for Thai writing skills for kindergarten children”, objective is (1 ) to 
study the pattern of Thai alphabet writing, application development, testing for the efficiency of the tool, and 
achievement from learning edutainment. By selecting a sample group to experiment with a randomized method of 
kindergarten students From 20 schools in Pathum Thani Province and nearby, with a total of 30 random samples. 
 Experiment results:  (1) Application to practice Thai writing skills for kindergarten children Is an application 
that supports working on the Android operating system, enhancing and helping to practice the skills of writing Thai 
characters correctly, and Kindergarten learners trained with applications Having an average score of learning 
achievement after learning higher than before learning at a statistical significance of 0.05, suitable for learners and also 
creating comfort for the younger generation Makes users not bored and can easily access children or other users 
Keywords : Application , Write Thai, Image Processing 
 

1. บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม
อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนใน
ชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุรการงาน
และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาชาติได้อย่างสันติสุข และเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้
มีความมั่นคง ทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดง
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี โลกทัศน์ และ
สุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ าค่า 
ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์
และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแส
โลกาภิวัตน์ท าให้ประเทศต่างๆ ต้องเผชิญสภาวะการแข่งขันสูงและ

ต้องเร่งพัฒนาคนของตนให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณค่า สามารถรับมือกับสภาวะที่ท้าทายดังกล่าวได้ ด้วยเหตุนี้นานา
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจึงได้เร่งปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพ การเรียนการสอนซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการหล่อ
หลอมเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นแรงงานท่ีมีศักยภาพ 
 ปัจจุบันการจัดการศึกษาของไทย ยังมีปัญหาหลายด้าน ปัญหา
ต่างๆ ได้ลดทอนประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนและ
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเรียนรู้ของเยาวชนไทยทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเขียน จาก
สถิติ [1] พบว่า เด็กไทยในวัยเรียนมีปัญหาทางการเรียนรู้ประมาณ 
5-10 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนประชากรเด็กกว่า 10,000,000 คน 
พบว่า เด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้จ านวน 1,000,000 คน ส่วนใหญ่มี
ปัญหาทางด้านการอ่านและการเขียนจ านวน 80% ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ประมาณ 800,000 คนจากท่ัวประเทศ ท าให้
เกิดมาตรการแก้ปัญหานี้จากหลายฝ่าย แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราช
ด ารัสในหลายวโรกาสเกี่ยวกับภาษาไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่า 
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ทรงตรัสให้ทุกคน สงวน รักษา และธ ารงอยู่ตลอดเวลา แต่ปัจจุบัน
การศึกษารูปแบบใหม่มีการใช้แท็บเล็ต ใช้คอมพิวเตอร์ เน้นการ
พิมพ์ ท าให้คนไทยรวมถึงเด็กไทยหลงลืม ละเลยการเขียนภาษาไทย 
ท าให้ขาดความสวยงามและขาดความเป็นระเบียบในการเขียน
ตัวหนังสือ  
 ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ
นักเรียนระดับช้ันเตรียมอนุบาลและอนุบาล ในพื้นฐานของโรงเรียน
บริเวณจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียง จ านวน 20 แห่ง พบประเด็น
ปัญหาหลัก เป็นเรื่องของทักษะด้านภาษา ทั้งการอ่าน การเขียน 
และการออกเสียงที่ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงด าเนินการวิเคราะห์และหา
ความเป็นไปได้ในการศึกษาและพัฒนางานวิจัย โดยระยะแรกของ
การศึกษาจะเน้นท่ีเรื่องของการเขียน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน
พบว่า การเขียนของนักเรียนยังไม่ถูกต้อง ผิดหลักการ และการเรียน
การสอนของครูไม่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และความ
เพลิดเพลินของเด็ก 
 จากประเด็นปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าวจึงศึกษางานวิจัยขึ้น เพื่อศึกษารูปแบบการเขียน 
พัฒนาแอปพลิเคชัน และหาประสิทธิภาพของการใช้งานแอปพลิเค
ชัน รวมศึกษาศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการน าแอปพลิเคชันมาช่วย
พัฒนาทักษะทางด้านการเขียนตัวอักษรไทย และสร้างความเข้าใจ
และการเขียนท่ีถูกต้อง 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการเขียนตัวอักษรไทยส าหรับนักเรียน
ระดับอนุบาล 
 2.2 เพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วยฝึกทักษะการเขียนตัวอักษร
ภาษาไทยในรูปแบบของแอปพลิเคชัน 
 2.3 เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ และผลสัมฤทธิ์
จากการเรียนรู้แบบศึกษาบันเทิง (Education Entertainment) 
 
3. ทบทวนวรรณกรรม 
 3.1 รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย [2] การจัดการศึกษา
ปฐมวัย เป็นการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนอง
ต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก ให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่ เหมาะสมกับวัย 
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการสร้าง
รากฐานชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณค่าต่อ
ตนเองและสังคม ตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
 3.1.1  หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย จะต้องจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น โดยที่
การเล่นดังกล่าวต้องไม่ใช่การเล่นโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย และไม่ใช่การ
ยัด เยียด  เนื้ อหาของระดับประถมศึกษาให้ แก่ เด็ ก  การจั ด
ประสบการณ์ที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย ครูจะต้องเข้าใจการ
เรียนรู้ที่เด็ก และสร้างเสริมประสบการณ์และธรรมชาติการเรียนรู้
ให้แก่เด็ก  

 3.1.2  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่
สอดคล้องกับหลักการท างานของสมอง สมองของเด็กเล็กได้รับความ
สนใจในช่วงประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา เราได้ เรียนรู้ว่าสมองถูก
ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ ค าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสมองของเด็ก
เล็กช้ีชัดว่าการเชื่อมต่อของเซลล์สมองของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
อย่างรวดเร็ว เครือข่ายเซลล์สมองที่เชื่อมต่อกันนี้มีความส าคัญมาก
ต่อการเรียนรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเด็กได้รับจะถูกป้อนเข้าสู่สมอง
ของเด็ก และเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเช่ือมต่อของเส้นใยประสาท 
เส้นใยประสาทและจุดเชื่อมต่อท่ีท างานอยู่เสมอจะมีการสร้างไขมัน
ล้อมรอบ (Hyalinization) ท าให้การเคลื่อนไหวของกระแสไฟฟ้าใน
เส้นใยประสาทเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เครือข่ายเส้นใยประสาทถูกก าจัดไป ดังนั้น การที่จะท า
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จึงต้องให้เด็กได้รับประสบการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม โดยการจัดการเรียนรู้บนฐานของหลักการเรียนรู้ของ
สมองและจิต (Caine and Caine, 2002)  
 3.2. การเรียนรู้ผ่านการเล่น [3][4] 
 การเล่นเป็นการให้โอกาสแก่เด็กที่จะเรียนรู้ในขณะที่พวกเขาได้
ค้นพบ สร้างสรรค์ แสดงออกโดยไม่ได้เตรียมการณ์ล่วงหน้าและ
จินตนาการ เมื่อเด็กเล่นกับเด็กคนอื่น ๆ พวกเขาสร้างกลุ่มสังคม
ขึ้นมา ลองทดสอบความคิดต่าง ๆ ท้าทายความคิดของกันและกัน
และสร้างความเข้าใจขึ้นมาใหม่ การเล่นเป็นการให้สภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้เด็กสามารถถามค าถาม แก้ปัญหาและมีส่วนร่วมในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การเล่นได้ขยายความคิดของเด็กและเพิ่มความ
ปรารถนาที่จะรู้และเรียนรู้ ด้วยวิธีการเหล่านี้ การเล่นสามารถ
ส่งเสริมการแสดงออกที่ดีต่อการเรียนรู้ การที่เด็กอยู่ในภวังค์แห่ง
การเล่นแสดงให้เห็นว่า วิธีการเล่นช่วยให้พวกเขาได้สนุกกับการเป็น 
ได้อย่างง่าย ๆ นักการศึกษาปฐมวัยใช้หลายบทบาทในการเล่นกับ
เด็กและใช้กลยุทธ์หลายระดับเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ พวกเขามี
ส่วนร่วมในการสนทนาที่ใช้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับเด็กที่จะขยาย
ความคิด5 ของเด็ก นักการศึกษาสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการ
เรียนรู้ที่ เด็กเป็นผู้น า เด็กเป็นผู้ริเริ่ม และนักการศึกษาเองเป็น
ผู้สนับสนุน สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เด็กค้นคว้า 
แก้ปัญหา สร้างสรรค์ และสร้าง นักการศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก
ทารกและเด็กเพื่อสร้างความผูกพันใกล้ชิด ใช้กิจวัตรประจ าวันและ
ประสบการณ์การเลน่เพื่อสร้างสิ่งนี้ข้ึน นอกจากน้ียังรับรู้ถึงขณะและ
เวลาที่สามารถใช้เป็นการสอนได้อย่างฉับพลันทันทีในขณะที่
ช่วงเวลานั้นก าลังเกิดขึ้นและใช้เพื่อน ามาเสริมการเรียนรูข้องเด็ก นัก
การศึกษาปฐมวัยท างานร่วมกับเด็กเพื่อส่งเสริมและสร้างรูปแบบ
ในทางที่ดีในการมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่น นักการศึกษา
สนับสนุนให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการเล่น ช่วยเด็กให้รับรู้ว่า 
เมื่อใดที่การเล่นเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น และเสนอวิธีทางออกในเชิง
สร้างสรรค์ให้เด็กในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่ดูแลเอาใจใส่ เท่า
เทียมและเป็นหนึ่งเดียว 
 3.3 การประมวลผลภาพ (Image Processing) [5] 
 เป็นการน าภาพมาประมวลผลหรือคิดค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมี
ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีส าคัญ คือ การท าให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้น การ
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ก าจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ การแบ่งส่วนของวัตถุท่ีเราสนใจ
ออกมาจากภาพ เพื่อน าภาพวัตถุที่ ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิง
ปริมาณ เช่น ขนาด รูปร่าง และทิศทางการเคลื่อนของวัตถุในภาพ 
จากนั้นเราสามารถน าข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้ไปวิเคราะห์ และสร้าง
เป็นระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ ในงานด้านต่างๆ เช่น ระบบรู้จ า
ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบว่าภาพลายนิ้วมือที่มีอยู่นั้นเป็นของผู้ใด 
ระบบตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรม ระบบคัดแยกเกรดหรือคุณภาพของพืชผลทาง
การเกษตร ระบบอ่านรหัสไปรษณีย์อัตโนมัติ เพื่อคัดแยกปลายทาง
ของจดหมายที่มีจ านวนมากในแต่ละวันโดยใช้ภาพถ่ายของ
รหัสไปรษณีย์ที่อยู่บนซอง ระบบเก็บข้อมูลรถที่เข้าและออกอาคาร
โดยใช้ภาพถ่ายของป้ายทะเบียนรถเพื่อประโยชน์ในด้านความ
ปลอดภัย ระบบดูแลและตรวจสอบสภาพการจราจรบนท้องถนนโดย
การนับจ านวนรถบนท้องถนนในภาพถ่ายด้วยกล้องวงจรปิดในแต่ละ
ช่วงเวลา ระบบรู้จ าใบหน้าเพื่อเฝ้าระวังผู้ก่อการร้ายในอาคาร
สถานที่ส าคัญ ๆ หรือในเขตคนเข้าเมือง เป็นต้น จะเห็นได้ว่าระบบ
เหล่านี้จ าเป็นต้องมีการประมวลผลภาพจ านวนมาก และเป็น
กระบวนการที่ต้องท าซ้ า ๆ กันในรูปแบบเดิมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งงานใน
ลักษณะเหล่านี้ หากให้มนุษย์วิเคราะห์เอง มักต้องใช้เวลามากและใช้
แรงงานสูง อีกทั้งหากจ าเป็นต้องวิเคราะห์ภาพเป็นจ านวนมาก ผู้
วิเคราะห์ภาพเองอาจเกิดอาการล้า ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ 
ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่เหล่านี้แทน
มนุษย์ อีกท้ัง เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า คอมพิวเตอร์มีความสามารถ
ในการค านวณและประมวลผลข้อมูลจ านวนมหาศาลได้ในเวลาอัน
สั้น จึงมีประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล
ภาพและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภาพในระบบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
 3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.4.1  ดวงกมล เสือเจริญ และไพโรจน์ สมุทรักษ์ [6] พัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่  1 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา สื่อท่ีเข้าใจง่าย 
มี ความน่ าสน ใจ  สนุ กสนาน เพลิด เพลิน ในการเรียนและมี
แบบทดสอบเพื่อทดสอบความรู้และเพื่อประเมินผลที่ได้จากการใช้
สื่อ การออกแบบช้ินงานมีการเลือกเนื้อหาท่ีมีความน่าสนใจ สามารถ
เผยแพร่ในสถานศึกษาต่างๆ และมีวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยาก สีสันสดใส
เหมาะสมแก่ผู้เรียนรู้ ซึ่งจะท าให้มีความเข้าใจและจดจ าเนื้อหาใน
บทเรียนได้เพิ่มมากขึ้น มีการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยของ
วิชาภาษาไทย ในระดับช้ันประถมศึกษาปี่ที่ 1 สื่อการเรียนการสอน 
สื่อมัลติมีเดีย ท าให้ได้รูปแบบการเขียนบทด าเนินเรื่อง ซึ่งสามารถ
น าไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาในข้ันต่อไปได้ 
 3.4.2  เดชาวุฒิ วานิชสรรพ และคณะ [7] น าเสนอขั้นตอนวิธีที่
ใช้ พัฒนาแบบฝึกหัดการเขียนอักษรไทยที่ท างานบนอุปกรณ์ 
เคลื่อนที่เช่น แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน เป็นต้น โดยขั้นตอนวิธี ที่
เสนอนี้ สามารถน าไปสร้างโปรแกรมประยุกต์ ได้ จริง และมี
ความสามารถในการตรวจสอบทิศทางการเขียนอักษรไทยอย่าง
ถูกต้อง พร้อมทั้งให้การแจ้งเตือนผู้เรียนในกรณีที่รูปรา่งของตัวอักษร
ที่วาดขึ้น ไม่คล้ายกับตัวอักษรต้นแบบ นอกเหนือจากระบบ

ตรวจสอบการเขียนแล้ว งานวิจัยนี้ยังเสนอวิธีการคิดค่าคะแนนของ
ตัวอักษรที่เขียนว่ามีความคล้ายกับตัวอักษรต้นแบบกี่เปอร์เซ็นต์ 
นับเป็นการใช้ประโยชน์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 3.4.3  ศิรินยา ผ่องลุนหิต และ อภิชาต เหล็กดี [8]  พัฒนา
งาน วิ จั ย  เรื่ อ ง  แอป พ ลิ เค ชั น เส ริ มทั ก ษ ะ เด็ กป ฐม วั ย บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) 
พัฒนาแอปพลิเคชันเสริมทักษะเด็กปฐมวัย บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 2) ศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 3) ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อแอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ัน
ปฐมวัย โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการศึกษา ได้แก่  แอปพลิเคชันเสริมทักษะเด็กปฐมวัย บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แบบประเมินคุณภาพ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ ใช้คือ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 1) แอปพลิเคชันเสริมทักษะ
เด็กปฐมวัย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ประกอบด้วย ทักษะ
การสังเกต ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการสื่อ
ความหมาย ทักษะการลงความเห็น ทักษะการหาความสัมพันธ์
ทักษะการค านวณ 2) ผลการประเมินแอปพลิเคชันเสริมทักษะเด็ก
ปฐมวัย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ
มาก 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอปพลิเค
ชันเสริมทักษะเด็กปฐมวัย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3.4.4 รสวันต์ อารีมิตร และคณะ [9] พัฒนาแอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย เพื่อให้
ผู้ปกครองและบุคลากรทางสาธารณสุขมีความสะดวกและช่วยใน
การประเมิน และคัดกรองภาวะผิดปกติของการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการอย่างง่าย เตือนนัดการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมกับวัย 
รวมถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพและวัคซีนและมีค าแนะน าที่ง่ายต่อการ
เข้าใจจากแหล่งที่เช่ือถือได้ตามก าหนดการก ากับดูแลสุขภาพเด็ก 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกต่อการใช้งาน พกพาข้อมูล
ไปได้ทุกที่  รองรับการใช้งานในวงกว้าง สามารถส ารองข้อมูล 
เพิ่มเติมเนื้อหาและปรับปรุงองค์ความรู้ใหม่มาใส่ได้อย่างรวดเร็ว 
แอปพลิเคชันคุณลูกมีการใช้งานง่ายและช่วยให้ผู้ปกครองประเมิน
สุขภาพลูกเบื้องต้นได้เอง มีจุดเด่นตรงที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่
และสามารถส ารองข้อมูลได้ ท าให้ข้อมูลไม่สูญหาย และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของความรู้ข้อมูลทางการแพทย์และรองรับผู้ใช้ได้
จ านวนมาก ผลการประเมินสุขภาพเด็กในเบื้องต้นไม่มีความแตกต่าง
กับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาให้คะแนนโดยรวมแก่แอปพลิเคชันคุณลูกมากกว่า
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกกลุ่ม    
แอปพลิเคชันคุณลูกเป็นเครื่องมือที่น่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
พ่อแม่ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางสาธารณสุข เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดควรมีการศึกษาการใช้งานเพิ่มเติมผลักดันให้มีการใช้งานอย่าง
แพร่หลายมากข้ึน และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ ต่อเนื่อง
ในอนาคต 
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 3.4.5 วิลัยพร ไชยสิทธิ์ [10] พัฒนาแอปพลิเคชันฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์บน เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตส าหรับนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพ
ของแอปพลิเคชันฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชันฝึกทักษะ ทางคณิตศาสตร์3) ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันฝึกทักษะทาง คณิตศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันโดย
ผู้เช่ียวชาญ โดยรวมทุกด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 2) ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.78/95.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์80/80 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ มี
คะแนนหลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 4) ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อแอปพลิเคชันอยู่
ในระดับมาก  
 3.4.6 น ฤ พ น ธ์  ชั ย ย า  [11] พั ฒ น า แ อ ป พ ลิ เค ชั น บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง โรคในต้นข้าว มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจในการเพาะปลูกต้นข้าวให้ได้
ผลผลิตดีไม่เป็นโรค สามารถป้องกัน และรักษาต้น ข้าวจากการเป็น
โรคได้เพื่อให้เกิดความ สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อ การสืบค้นข้อมูล
มากท่ีสุด จากผลการประเมิน พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมีค่าคะแนนอยู่ ในช่วง 3.50-4.49 ซึ่งแปรผลอยู่ในระดับ
เกณฑ์ดี และมีความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชัน 3 อันดับแรก
เห็นว่า 1) ความทันสมัยของรูปแบบ แอพพลิเคช่ัน 2) แอปพลิเคชัน
สามารถอ านวยความ สะดวกในการเข้าถึง และ 3) ความน่าสนใจ 
ของแอพพลิเคชั่น 
 3 .4 .7  เ อ ล -ก า ย า ร์  แ ล ะ ค ณ ะ  [12] (El-Gayar and 
Colleagues , 2011 ) แห่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐดาโกต้า ( Dakota 
State University ) สหรัฐอเมริกาได้ท าการศึกษาวิจัยซึ่ งเป็น
ลักษณะของการวิจัยและพัฒนาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการสร้างความรู้
และความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับต่อสื่อแท็บเล็ตของผู้เรียนใน
ระดับวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในแถบตะวันตกตอนกลางของ
สหรัฐอเมริกา โดยใช้การทดสอบและการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 230 คน ผลการวิจัยพบว่าจุดเด่นที่น่าสนใจ 38 ส่วนใหญ่
ผู้เรียนมีความต้องการให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาจัดรูปแบบ
โปรแกรมการใช้สื่อแท็บเล็ตพีซีที่สองต่อการสร้างสรรค์งานใน
สภาพแวดล้อมหรือสภาพการบริหารจัดการที่เหมาะสม รวมทั้ง
สามารถเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการใช้สื่อการเรียนประเภทแท็บเล็ต
พีซีให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.4.8 โอว์สตัน และ ไวด์แมน ( Owston and Wideman , 
2004 : online ) [13] แห่งมหาวิทยาลัยยอร์ค( York University ) 
ประเทศแคนนาดา ที่ได้วิจัยเชิงประเมินโครงการในระยะเริ่มต้น
เกี่ยวกับการใช้สื่อแท็บเล็ตพีซีในโรงเรียน Northern Light ซึ่งเป็น
โรงเรียนของรัฐแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สื่อแท็บเล็ตพีซีในการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมการใช้แท็บเล็ตของผู้เรียนการ
ส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและใช้การสัมภาษณ์
ครูผู้สอนระดับเกรด 8 รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียน บทสรุปพบว่า

พฤติกรรมการเรียนการสอนจากการใช้แท็บเล็ตทั้งครูและนักเรียนมี
ความเหมาะสมส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ ครูใช้ได้เหมะสม
กับบทบาทการสอน ใช้ในการส่ง e-Mail การวางแผนบทเรียน การ
บันทึกพฤติกรรมของผู้ เรียน การสื่อสารกับผู้ปกครอง และจัด
กิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนไดอ้ย่างหลากหลายมากกว่าเดมิ ครู
สามารถช่วยเหลือผู้ เรียนในการเรียนรู้ได้มากขึ้น ส าหรับผู้เรียน
โดยเฉพาะในระดับเกรด 8 นั้นพบว่าประสิทธิภาพของการใช้แท็บ
เล็ตค่อนข้างจะเป็นท่ีพึงพอใจ นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากแท็บ
เล็ตได้มากโดยเฉพาะการเตรียมข้อมูลน าเสนอในรูปแบบ PPT มีการ 
สร้างระบบการจัดเก็บสาระความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
พัฒนามโนทัศน์ทางการเรียนรู้จากการใช้และสร้างสื่อแผนผัง
ความคิด ข้อมูลสถิติ การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตทั้งที่บ้านและ
ทีโ่รงเรียน และสามารถบูรณาการน าเสนอข้อมูลจากการสร้างกรอบ
แนวคิดแบบต่างๆเป็นรูปแบบเอกสารข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ที่มี
คุณภาพ 
 3.4.9 อเมลิโด้ จี เอ็นริไควท์ (AmelitoG.Enriquez, 2006 : 
บทคัดย่อ) [14] ท าการศึกษาแท็บเล็ตพีซีที่มีศักยภาพในการ
เปลี่ยนแปลงพลศาสตร์ของการปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียนเครือข่ายไร้
สาย การสื่อสารที่ควบคุมกับเทคโนโลยีประมวลผลด้วยปากกาที่
เหมาะสมส าหรับการวิ เคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่วิธีใช้แท็บเล็ตพีซีและเทคโนโลยีไร้สายที่
สามารถใช้ในระหว่างการเรียนการสอนในช้ันเรียน เพื่อสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้แบบโต้รอบ  (ILN) ที่เป็นการออกแบบมาเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการสอนอย่างมีส่วนร่วมที่ใช้งานจากนักเรียน
ทุกคน ในช่วงบรรยายการด าเนินการประเมินโดยทันทีและมี
ความหมายของการเรียนรู้ของนักเรียนและเพื่อความคิดเห็นเรียง
ไทม์ที่จ าเป็นและให้ความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ของนักเรียน 
การตอบโต้แบบนี้สภาพแวดล้อมในห้องเรียนจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้
คอมพิ วเตอร์แท็บ เล็ ต ไร้ส ายและการประยุกต์ ใช้ซอฟแวร์ 
netsupport school ผลการค้นหาจากการสอนการศึกษาควบคุม
แยกต่างหากจากการด าเนินการตามรูปแบบการเรียนการสอนใน
ระดับนักเรียนปีท่ี 2 หลักสูตรวิเคราะห์วงจรเบื้องต้นแสดงผลกระทบ 
39 ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อประสิทธิภาพการท างานของนักเรยีน 
นอกจากนี้ผลของการนักเรียนแสดงน าโด่งเป็นบวกจากผลกระทบ
ของห้องเรียนนี้ สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนของ
พวกเขา ผลลัพธ์เหล่านี้บ่งช้ีว่าห้องเรียนแบบโต้ตอบ สภาพแวดล้อม
การพัฒนาโดยใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตไร้สายที่มีศักยภาพที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การเรียนการสอนในการแก้ปัญหาหลักสูตรที่
เข้มข้นเทียบกับอาจารย์ผู้สอนเป็นศูนย์กลางดั่งเดิม 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ด าเนินงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย และวงจรการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยแบบจ าลองต้นแบบ โดยวิเคราะห์แนวทางใน
การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ เพื่อให้แอปพลิเคชันที่
จัดท าขึ้นมีประสิทธิภาพ และเลือกแนวทางในการด าเนินงาน และ
วิธีการใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆ ให้เหมาะสม สามารถสรุปขั้นตอน
การด าเนินงานได้ดังนี ้
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 4.1 ศึกษาความเป็นไปได้ งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาของการเขียนตัวอักษรไทยของเด็กเล็ก รูปแบบลักษณะของ
การเขียนตัวอักษร สระ และตัวเลขไทย ลักษณะของการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผล
ภาพ ความรู้เรื่องทฤษฎีสีเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับงานออกแบบทุก
ชนิดและหากต้องการ ให้งานออกแบบดูสวยงามต้องเข้าใจเรื่อง
พื้นฐานของสีเพื่องานออกแบบก่อน โดยการใช้ทฤษฎีสีเบื้องต้นจาก
สีวัตถุธาตุเพื่อน ามาใช้กับงานออกแบบท าได้ โดยลักษณะของการใช้
ส ี
 รวมถึงศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาบันเทิง 
(Education Entertainment: EE) หรือกระบวนการด าเนินงานที่มี
เจตนาผสมผสานข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ เข้ากับความบันเทิง 
โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้คิด ค านึง รับรู้ และมีการประพฤติปฏิบัติ
ตนในแนวทางที่พึงประสงค์ของสังคม ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือเช่ือม
ประสานระหว่างโลกบันเทิงและความรู้เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ผู้วิจัย
ได้ศึกษาความสามารถในการเขียนตัวอักษรไทยก่อนและหลังการใช้
แอปพลิเคชันคัดลายมือส าหรับเด็กของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
สาธิตราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้วิจัย
ก าหนดสมมติฐานของงานวิจัย คือ (H0) เครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ฝึกทักษะและกระบวนการการเขียนตัวอักษรภาษาไทยเท่ากับเกณฑ์
ที่ก าหนดร้อยละ 60 (H1) เครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนเกิดฝึกทักษะและ
กระบวนการการเขียนตัวอักษรภาษาไทยสูงขึ้นว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ร้อยละ 60  
 4.2  วิเคราะห์ความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของระบบ
และออกแบบแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยวิเคราะห์ความต้องการจากแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอน และอาศัย
แบบสังเกตพฤติกรรมของการเขียนตัวอักษรภาษาไทยของนักเรียน
ระดับ ช้ันอนุบาล จ านวน 30 คน (แบบสุ่ ม ไม่ เจาะจง) จาก
สถานศึกษาที่เปิดการสอนระดับช้ันอนุบาลจ านวน 20 แห่ง ในเขต
พื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง สังกัดหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน (เฉพาะประเด็นของการฝึกฝนและทักษะการเขียน) โดย
สรุปประเด็น ได้แก่ (1) ผู้สอนให้ค าแนะน าว่าผู้เรียนยังขาดการ
ฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ และการใช้สื่อการเรียนรู้แบบเดิมขาดการ
ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (2) ผู้เรียนไม่
สามารถเขียนตัวอักษรตามแบบที่ถูกต้องได้ (เช่น การเริ่มต้นลาก
จากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุด เป็นต้น)  และ (3) ผู้เรียนขาดความสนใจ
ในการเรียนทักษะการเขียน เนื่องจากสื่อการเรียนรู้ไม่น่าสนใจ จาก
ประเด็นข้างต้นผู้วิจัยจึงน าข้อปัญหามาวางเป็นกรอบงานวิจัย 
วิเคราะห์ความต้องการของระบบ และออกแบบต้นแบบของ แอป
พลิเคชันโดยใช้แบบจ าลองยูเอ็มแอล (UML) แสดงดังรูปที่ 1 
 

               
 
         รูปที่ 1  แผนภาพยูสเคสของแอปพลิเคชัน 

 4.3 พัฒนาแอปพลิเคชันและทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ ผู้วิจัยด าเนินจากการพัฒนาแอปพลิเคชันคัดลายมือ โดย
น าภาพตัวอย่างการเขียนตัวอักษรภาษาไทยด้วยลายมือ จ านวนชุด
ละ 10 ภาพ (แต่ละตัวอักษร ได้แก่ พยัญชนะ สระ และตัวเลขไทย 
จ านวน 86 ตัว) เท่ากับ 860 ภาพ เป็นชุดเรียนรู้ (Training Set) มา
ท าการเรียนรู้ด้วยผ่านไลบารีของ TensorFlow  โดยทาง Google 
ได้ท าการพัฒนาไลบรารีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ส าหรับการเขียน
โปรแกรม dataflow ในงานหลายประเภทจากนั้นจึงน าผลลัพธ์ที่
ได้มาท าการวิเคราะห์ภาพท่ีเขียน โดยพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันนี้เป็น
แอปพลิเคชันเพื่อการฝึกทักษะในการฝึกเขียน พยัญชนะไทย สระ
ไทย และตัวเลขไทย โดยมีการให้คะแนนความถูกต้องจากการเขียน
ตามเส้นประ คะแนนที่ได้จะอยู่ในรูปแบบของดาวมีหลักเกณฑ์การ
ให้คะแนนอยู่ด้วยกัน 4 ระดับ โดยคะแนนจะประเมินจากความ
ถูกต้องของการเขียนตามเส้นประ โดยการออกแบบ และเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาจาวา ใช้โปรแกรมแอนดรอยด์สตูดิโอ 
 4.4. ทดสอบการท างานระดับหน่วย (Unit Testing) และ
ปรับปรุงการท างานของแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบความ
แม่นย าของการประมวลผลภาพ และทดสอบประสิทธิภาพของ
เครื่องมือที่พัฒนาโดยอาศัยเทคนิคการทดสอบแบบกล่องขาว ใน
ระดับหน่วย (Unit Testing) กรณีที่พบข้อผิดพลาดจากการพัฒนา
แอปพลิเคชันการฝึกทักษะ ผู้วิจัยจึงท าการแก้ไขปรับปรุงแอปพลิเค
ชันให้สามารถท างานได้ตามความต้องการพื้นฐาน  
 4.5. ทดสอบการท างานระดับระบบ (System Testing: ST) 
และการทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Acceptance 
Testing: UAT) หลังจากผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้
สามารถท างานได้แล้ว ผู้วิจัยยังได้ด าเนินการน าแอปพลิเคชันจาก
ความต้องการของระบบ (Functional Requirements) จากนั้นจึง
น าไปทดสอบกับผู้ใช้งานจริง หรือ การทดสอบความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน  
 4.6. สรุปผลและจัดท าคู่มือการใช้งาน จากนั้นผู้วิจัยจึงจัดท า
คู่มือการใช้งานเพื่อการศึกษาความรู้ และสร้างความเข้าใจการ
ท างาน และขั้นตอนการใช้งาน  
 

5. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยศึกษารูปแบบการเขียนตวัอักษรไทย ตัว
สระ และตัวเลขไทยส าหรับนักเรียนระดับอนุบาล จากนั้นจึงพัฒนา
เครื่องมือช่วยฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาไทยในรูปแบบของ
แอปพลิเคชัน โดยแสดงดังรูปที่ 2 รวมถึงการพิจารณาความถูกต้อง
ของการฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรไทย ดังรูปที่ 3 
 

                
รูปที่ 2  ตัวอย่างของหน้าหลักของแอปพลิเคชัน และการใช้งาน
ฟังก์ชันหลัก 
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    6  
 

รูปที่ 3  ตัวอย่างหน้าจอของแอปพลิเคชันส าหรับการฝึกทักษะการ
เขียน 
 
 จากนั้นผู้วิจัยท าการทดสอบความแม่นย าของการแสดงผลลัพธ์
จากการประมวลผลภาพ คิดเป็นร้อยละของความแม่นย า ร้อยละ
เฉลี่ย 82.49 ของร้อยละการทดสอบการแสดงผลตัวอักษระแต่ละตัว 
โดยพบว่ากรณีภาพที่เขียนติดกัน หรือ การลากเส้นที่ติดกันในตัว
พยัญชนะบางตัวส่งผลให้การแสดงผลคาดเคลื่อน นอกจากนี้ผู้วิจัย
ทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ หรือแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้น 
รวมถึงหาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้แบบศึกษาบันเทิง(Education 
Entertainment) กลุ่มตัวอย่างของการทดสอบคือ นักเรียนระดับ
อนุบาล 1-3 ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีและปริมณฑล จ านวน 
20 โรงเรียน และสุ่มเลือกแบบอิสระ จ านวน 30 คน เป็นผู้ทดสอบ
หาประสิทธิภ าพด้ านคุณ ภาพเนื้ อหาบทเรียน ด้ านการจั ด
องค์ประกอบของแอปพลิเคชัน และด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะหรือวิธีการปัญหาผ่านการเรียนรู้แบบศึกษาบันเทิง 
 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านเนื้อหาของบทเรียนและการ
จัดองค์ประกอบของแอปพลิเคชันได้ค่าเฉลี่ย 3.92 และ 4.02 
ตามล าดับ และมีค่าระดับความพึงพอใจมากทั้งสองด้าน จากนั้น
ผู้วิจัยทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน โดยให้ผู้ทดสอบท าการ
ทดสอบจากเครื่องมือทดสอบ คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนจ านวน 5 ข้อ แบบสุ่มเลือก จากชุดของตัวอักษรพยัญชนะไทย 
สระไทย (4 ตัวอักษร) และตัวเลขไทย (1 ตัวอักษร)   จากนั้นน าผล
ที่มาท าการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันตามเกณฑ์ 
E1/E2 ค านวณได้จากสมการที่ (1) และสมการที่ (2) 

      (1) 
 

     (2) 

 เมื่อ E1  คือ  คะแนนเฉลี่ยของผู้ เรียนทั้งหมดจากการท า
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบก่อนเรียนจากบทเรียน 
  E2  คือ  คะแนนเฉลี่ยของผู้ เรียนทั้งหมดจากการท า
แบบทดสอบหลังการเรียน 
  X  คื อ   ค ะแน น ที่ ได้ จ ากก ารท าแบ บ ฝึ กหั ด ห รื อ
แบบทดสอบระหว่างเรียนของผู้เรียนแต่ละคน 
  Y คือ  คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังการเรียน
ของผู้เรียนแต่ละคน 
  A คือ  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดก่อน
เรียน 
  B คือ  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดหลัง
เรียน 
  N คือ  จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
 จากตารางที่ 3 พบว่าประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของการ
ทดสอบระหว่างเรียนคือ 80.67 และหลังเรียนคือ 90.00 ซึ่งมีค่าสูง
กว่าร้อยละ 80 ของเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อ
ทดสอบว่า เครื่องมือสามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิดฝึกทักษะและ
กระบวนการการเขียนตัวอักษรภาษาไทยสูงขึ้นว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ร้อยละ 60 หรือไม่ โดยสามารถค านวณได้ดังสมการที่ (3)  
      (3) 

 เมื่อ   คือ  ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน 
    คือ  ค่าคะแนนตามเกณฑ์ร้อยละ 60 
  S2  คือ  ค่าความแปรปรวน 
 จากตารางที่ 4 พบว่าการทดสอบค่าที (t-test) ที่ค านวณสูงกว่า
ค่าที่เปิดจากตาราง แสดงว่าเครื่องมือสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดฝึก
ทักษะและกระบวนการการเขียนตัวอักษรภาษาไทยสูงขึ้นว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05  
 จากนั้นผู้วิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน าผลกาเรยีนรู้
ก่อนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ และค านวณโดยใช้สมการที่ (4) 
      (4) 

  เมื่อ df = N-1 
  D  คือ  ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 1  การแปลความหมาย 
 

ค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย 
4.51-5.00 
3.51-4.50 

มากที่สุด 
มาก 

2.51-3.50 ปานกลาง 
1.51-2.50 พอใช้ 
1.00-1.50 ปรับปรุง 
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ตารางที่ 2  ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพ 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมาย 
ด้านของเนื้อหาของบทเรียน 3.92 0.34 มาก 
ด้านการจัดองค์ประกอบ 4.02 0.52 มาก 
ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะหรือวิธีการปัญหา
ผ่านการเรียนรู้แบบศึกษาบันเทิง 

4.03 0.76 มาก 

 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 
 

เกณฑ ์ N X/A และ Y/A ร้อยละ E1/E2 

ทดสอบระหว่างเรียน 30 24.20 80.67 0.896 
ทดสอบหลังเรียน 30 27.00 90.00  
 
ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบการเรียนกับเกณฑ์ 
 

เกณฑ ์  t-test 

 S2 จากการค านวณ จากตาราง 
ทดสอบคะแนน หลังเรียนกับเกณฑ์ 4.37 0.79 9.500 1.699 
 
ตารางที่ 5  ผลการเปรียบเทียบการเรียนกับเกณฑ์ 
 

เกณฑ ์ N คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. t-Test
ค านวณ 

t-Test 
จากตาราง 

ทดสอบก่อนเรียน 30 5 1.4 2.39 11.543 1.761 
ทดสอบหลังเรียน 30 5 4.5 1.44 
 
  จากตารางที่ 5 พบว่าการทดสอบค่าที (t-test) ที่ค านวณ
สูงกว่าค่าทีเปิดจากตาราง แสดงว่าแอปพลิเคชันท าให้คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 แอปพลิ เค ชันฝึกทักษะการเขียนมีประสิทธิภาพเท่ ากับ 
80.67/90.00 สูงกว่าเกณฑ์ก าหนดที่ตั้งไว้คือ 80/80 จากผลการวิจยั
ข้างต้นถือว่าแอปพลิเคชันนี้สามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ 
โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถน าไปใช้ในห้องเรียนระดับช้ันอนุบาล
ภายใต้การดูแลของครูผู้สอน นอกจากนี้ยังเหมาะส าหรับการฝึกฝน
ทักษะการเขียนโดยผู้ปกครองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะ
การเขียนท่ีดีขึ้น  
 ผู้เรียนระดับอนุบาลที่ฝึกฝนด้วยแอปพลิเคชัน มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็น ไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ การน าแอปพลิเค
ชันมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยสอนท าให้การเรียนการสอนมีความ
น่าสนใจขึ้นผู้เรียนสามารถทบทวน ฝึกฝนได้ตลอดเวลา อีกทั้งยัง
สามารถอ่านเนื้อหาก่อนล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวในการเข้าช้ันเรียน
ต่อไป และแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกันระหว่างการเรียนในช้ัน
เรียนกับการเรียนผ่านแอปพลิเคชันควบคู่กันไป จากการรวบรวม
ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันพบว่า ผู้เรียนได้คะแนนสูงสุดของห้า
อันดับแรกเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 ซึ่งเป็นดัชนีช้ีให้เห็นว่า การเรียนรู้ผ่าน

แอปพลิเคชันนี้อย่างสม่ าเสมอและท าแบบฝึกหัดหลังเรียนทุกครั้ง 
จะช่วยส่งเสริมให้มีผลการเรียนท่ีดีขึ้น 
 จากการศึกษาพบว่างานวิจัยข้างต้นช่วยฝึกทักษะการเขียนตัว
อักษรไทยส าหรับเด็กระดับช้ันอนุบาล ทั้งยังก้อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้เรียนผ่านการเรียนรู้แบบศึกษาบันเทิง ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจและ
เข้ารูปแบบการเขียนที่ถูกต้องตามหลักของภาษาไทย สอดคล้องกับ
แนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างไรก็ตามการ
แอปพลิเคชันไปใช้ควรอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครอง 
หรือ ครูที่ดูแล เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1. ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจะสูงหรือต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสื่อการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับ
อาจารย์และผู้เรียนด้วย โดยอาจารย์จะต้องศึกษาเข้าใจทั้งด้าน
เนื้อหากระบวนการจัดการเรียนรู้ ตลอด จนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพและผู้เรียนต้องมีความตั้งใจในการเรียน ดังนั้นอาจารย์
จะต้องตระหนักในเรื่องนี้ด้วย 
 7.2 ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้งอาจารย์ต้องเตรียมการให้
พร้อมทั้งทางด้านเนื้อหา วิธีการ สื่อที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนรู้
ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้มีเวลาในการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการใช้เถ้าลอยเป็นแร่ธาตุเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมของมูลวัวและหญ้าเน
เปียร์ปากช่อง 1 โดยการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน  (Anaerobic Fermentation) ท าการทดลองแบบแบช (Batch) ก าหนดปริมาณสารอินทรีย์
ในระบบที่ 2% ควบคุมอุณหภูมิที่ 37°C และค่าความเป็นกรด-ด่าง 7 แปรผันปริมาณเถ้าลอยท่ี 15 และ20 กรัม ตามล าดับ ท าการหมักจนเข้า
สู่สภาวะ Steady State จากผลการวิจัยพบว่าที่ปริมาณเถ้าลอย 15 กรัม เปอร์เซ็นต์ก๊าซมีเทน (CH4) มีค่าสูงสุดที่ 56.89% ปริมาณมีเทน
สะสม (Cumulative Methane) มีค่า 165.33 มิลลิลิตร ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง 7.1 – 7.8  ของแข็งทั้งหมด (Total Solid: 
TS) ในวันสุดท้ายมีค่า 1.251 × 10-7 มิลลิกรัมต่อลิตร และที่ปริมาณเถ้าลอย 20 กรัมพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ก๊าซมีเทน (CH4) มีค่าสูงสุดที่ 47.40% 
ปริมาณมีเทนสะสม (Cumulative Methane) มีค่า 156.69 มิลลิลิตร ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง 7.2 – 8.2  ของแข็งทั้งหมด 
(Total Solid: TS) ในวันสุดท้ายมีค่าของแข็งทั้งหมด 3.251 × 10-7 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตก๊าซชีวภาพโดยไม่ใส่เถ้าลอย 
(Control) พบว่ามีก๊าซมีเทน เพียง 34.59% ดังนั้นเถ้าลอยจึงถือเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพได้เป็นอย่างดี  
ค าส าคัญ : ก๊าซชีวภาพ, มูลวัว, เถ้าลอย, หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
 

Abstract 
 This research was studied the performance of trace element for biogas production from co-digestion between 
cow dung and Napier grass with anaerobic fermentation. The condition was fixed with batch condition, 2% total solid, 
temperature 37 °C and pH 7 and supplemented with 15 or 20 fly ash. The experiment was finished when condition lead 
to steady state. This research was found 15 gram of fly ash can be obtained percentage of methane 56.89%, 
cumulative methane 165.33 ml, pH 7.1-7.8, total solid 1.251 × 10-7 mg L-1, respectively. In term of 20 gram of fly ash 
was obtained percentage of methane 47.40%, cumulative methane 156.69 ml, pH 7.2-8.2, total solid 3.251 × 10-7 mg L-1, 
respectively. The comparison of 15 and 20 grams and no fly ash found that no fly ash was obtained percentage of 
methane 34.59%. Therefore, fly ash that waste from biomass power plant can be used for increasing efficiency in biogas 
production.  
Keywords: Biogas, Cow Dung, Napier grass Pakchong1, Fly ash 
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1. บทน า (Introduction) 
 พลังงานเป็นสิ่งจ าเป็นของมนุษย์ในโลกในปัจจุบัน และทวี
ความส าคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อมนุษย์มีความต้องการใช้พลังงานอย่าง
มากมายมหาศาลในการพัฒนาด้านต่างๆ ของชีวิตเป็นเหตุให้เกิด
ปัญหาผลกระทบโดยตรง คือปัญหาการขาดแคลนพลังงาน        
แล ะส ถาน ก ารณ์ ก ารก าร ใช้ พ ลั ง งา น อย่ า งสิ้ น เป ลื อ งกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด ประเทศไทยถือว่าเป็นดินแดน
แห่งเกษตรกรรมที่มีผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์อยู่เป็นจ านวนมาก 
ในการท าฟาร์มปศุสัตว์นอกจากผลผลิตทางเกษตรแล้วของเสียที่เกิด
จากการประกอบกิจกรรม คือ มูลสัตว์ เป็นผลพวงที่ตามมาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ สร้างปัญหาเกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางอากาศ และ
เกิดพิษต่อแหล่งน้ าให้กับชุมชน แนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน
นอกจากใช้มูลสัตว์ ท าปุ๋ยหมักทดแทนปุ๋ยเคมี หรือเป็นอาหารแก่
สัตว์ชนิดอื่นแล้วยังสามารถน ามาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพที่มีคุณภาพดี
เหมาะสมกับเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยหนึ่ง
ในวัตถุดิบที่น่าสนใจคือ มูลวัว เนื่องจากเป็นของเสียจากมูลสัตว์ ที่
สามารถหาได้ง่ายในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย [1] นอกเหนือจาก
มูลวัวท่ีเป็นของเสียที่น่าสนใจนั้น ยังมีวัตถุดิบที่เป็นของเหลือทิ้งจาก
โรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีความน่าสนใจเช่นกัน คือเถ้าลอย (Fly Ash) ซึ่ง
เกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงชีวมวล เพื่อน ามาใช้เพื่อให้ความร้อน
แก่หม้อไอน้ า (Boiler) โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล โดยทั่วไป
เถ้าลอยจะน าไปใช้ ในการผสมกับ สารปอร์ตแลนด์ สามารถเพิ่มค่า
ความแข็งแกร่งของคอนกรีตได้อีกด้วย ซึ่งเถ้าลอยนั้นมีส่วนผสมของ
แคลเซียมออกไซด์ (CaO) แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) โซเดียม
ออกไซด์ (Na2O) โพแทสเซียมออกไซด์  (K2O) และไทเทเนียม               
ไดออกไซด์ (TiO2) [2] นอกจากนี้ เถ้าลอยยังสามารถเพิ่มปริมาณ
การผลิตมีเทน และลดความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยอีกทั้ง
องค์ประกอบของเถ้าลอยยังมีความน่าสนใจส าหรับการเป็นธาตุ
อาหารส าคัญส าหรับกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศอีกด้วย [3] 
 ในส่วนสารอินทรีย์ที่ใส่ในระบบผลิตก๊าซชีวภาพนั้น หญ้าเนเปียร์ 
(Napier Grass) ถือเป็นแหล่งของสารอินทรีย์ที่น่าสนใจ เนื่องจากมี
ปริมาณสารอาหารมาก จึงเหมาะกับการน ามาใส่เพิ่มเติมในระบบ
เพื่อให้มีแหล่งสารอินทรีย์อีกด้วย ในปัจจุบันหญ้าเนเปียร์ มีหลาย
สายพันธุ์โดยสายพันธุ์ท่ีน่าสนใจในประเทศไทยคือหญ้าเนเปียร์ปาก
ช่อง 1 เนื่องจากมีปริมาณสารอาหารที่ค่อนข้างสูงอัตราการ
เจริญเติบโตที่ดีและให้ค่าผลผลิตในประเทศไทยถึง 14 ตัน/ไร่/ปี 
ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวต่อเนื่องได้นาน 8-9 ปี เป็นพืชชีวมวลอาหาร
ของเช้ือจุลินทรีย์ ท่ีใช้ผลิตก๊าซชีวภาพได้ [4] จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะ
ท ามาเป็นวัตถุดิบในการหมักร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
พลังงานก๊าซชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 

การน าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบหลักและแร่ธาตุ
เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพโดยหมักร่วมกับพืชพลังงานและมูลสัตว์เป็น
แนวทางหนึ่งของการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน นอกจากเป็นการ
เพิ่มมูลค่าและลดมลพิษทางอากาศจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งทาง
เกษตรแล้ว ยังอาจเพิ่มผลผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักของเสียจาก
มูลสัตว์ ส่งผลให้มีแหล่งพลังงานในชุมชนเพิ่มเติม สามารถใช้
ทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ในครัวเรือน หรือกรณีที่มีปริมาณมากพอ 
อาจน าก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ไปผลิตไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนต่อไป  [5] ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาประสทิธิภาพการใช้เถ้าลอยเป็นแร่
ธาตุเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมของมูลวัวและหญ้าเนเปียร์
ปากช่อง 1 น าไปสู่การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง เพื่อผลิตก๊าซ
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง (Materials 
and Methods) 
 
2.1 การเตรียมวัตถุดิบส าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ (Material 
Preparation for Biogas Production) 
 
 - หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ท่ีใช้ในงานวิจัยเป็นหญ้าเนเปียร์ที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยน ามาผ่านการปรับสภาพทางกายภาพ 
(Physical Pretreatment) โดยการบดให้มีขนาดเล็กลง ดังรูปที่ 1 
ก่อนเข้าสู่ถังปฏิกรณ์ผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อให้จุลินทรีย์ในระบบ
สามารถย่อยสลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่1 หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ท่ีผ่านการปรับสภาพทางกายภาพ 
 - มูลวัว ใช้ในงานวิจัยน ามาจากโรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี โดยน ามา
ผ่านตะแกรงร่อน (Mesh) ขนาด 500 ไมโครเมตรเพื่อก าจัดเศษสิ่ง
สกปรก หินกรวดและอื่นๆ ที่เจือปนมา ดังรูปที่ 2 ก่อนน าเข้าสู่ถัง
ปฏิกรณ์ผลิตก๊าซชีวภาพ 
  
 
 
 
 
 
 รูปที ่2 มูลวัวจากโรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี 
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 - เถ้ าลอย  เป็ นวั ตถุดิ บ ผลพลอยได้ จ ากการเผ าไหม้ ใน
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงแกลบ ณ โรงไฟฟ้า     
ชีวมวล จังหวัดนครปฐม ดังรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่3 เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าชีวมวลแกลบ 
 - ถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์ เป็นถังปฏิกรณ์ขนาด 1 ลิตร    
ดังรูปท่ี 4 โดยมีระบบการกวนแบบสมบูรณ์  หรือ Completely Mixed 
เพื่อให้ระบบเกิดการกวนอย่างสมบูรณ์ ทั้งเถ้าลอย หญ้าเนเปียร์ 
ปากช่อง 1 และมูลวัว ที่เป็นตัวแทนของเช้ือจุลินทรีย์ภายในระบบ
สามารถสัมผัสกันได้อย่างสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่4 ถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์ขนาด 1 ลิตร 
 
2.2 การด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้เถ้าลอยเป็นแร่ธาตุเพื่อผลิตก๊าซ
ชีวภาพ จากการหมักร่วมของมูลวัว และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
อัตราส่วนการหมักร่วม คือ 1:2 และปริมาณเถ้าลอยที่ 15 กรัม และ
20 กรัม ตามล าดับ โดยก าหนดชุดการทดลองดังตารางที่ 1 และการ
วิเคราะห์พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 แสดงชุดการทดลอง  

อัตราส่วนระหว่างหญ้าเนเปียร์ 
และมูลวัว 

(กรัม) เถ้าลอย 

1:2 15 กรัมต่อลิตร 
1:2 
1:2 

20 กรัมต่อลิตร 
Control 

 
 
 

 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ในการทดลอง 
พารามิเตอร์ วิธีวิเคราะห์ ความถี่ในการ

วิเคราะห์ 
ค่าความเปน็กรดด่าง (pH) 
ค่าของแข็งทั้งหมด 
(Total Solid) 

pH Meter 
Total Solid dried at 
105°C 

3 วัน 
3 วัน 

องค์ประกอบก๊าซชีวภาพ Gas Chromatography 3 วัน 
 
2.3 วิธีวิเคราะห์ตัวอย่างและการค านวณ 
 พีเอช (pH) 
 วิเคราะห์ตัวอย่างของของเหลวโดยใช้ pH meter (Mettler 
Toledo รุ่น LE 409, Ohio, USA) 
 ของแข็งท้ังหมด (Total Solid: TS)  
 ของหญ้าเนเปียร์ มูลวัว และตัวอย่างของเหลว ตามวิธีมาตรฐาน 
น าไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ช่ังน้ าหนักถ้วยก่อนและหลัง 
จดบันทึก น าไปค านวณหาปริมาณค่าของแข็งทั้งหมด (TS)  
 องค์ประกอบของก๊าซ 
 องค์ประกอบก๊าซวิเคราะห์โดยใช้เครื่องก๊าซโครมาโทรกราฟฟี่ 
(Shimadzu GC-2010 Gas Chromatograph, Japan) โดยท าการ
ฉีดก๊าซตัวอย่างที่อยู่ ใน gastight syringe ขนาด 500 µL ผ่าน 
injector อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส โดยมีก๊าซฮีเลียม (Total 
flow 50 mLmin-1) เป็นตัวพาสารเข้าสู่ แพคคอลัมน์ (Shincarbon 
ST 50/80 mesh 2.0 m × 3.0 mm I.D., stainless steel) ที่มี
อุณหภูมิคอลัมน์ 150 องศาเซลเซียส โดยใช้วิธีฉีดเทียบกับก๊าซ
มาตรฐาน [6] 
 การค านวณค่าทางจลน์ศาสตร์ของการผลิตก๊าซมีเทน 
 การค านวณหาค่าทางจลนศาสตร์ของการผลิตมีเทน คือ อัตรา
การผลิตมีเทนสูงสุด (Rmax) และ ปริมาณก๊าซมีเทนสูงสุด (Hmax)                
น าข้อมูลดิบจากการทดลองปริมาณมีเทนสะสม และเวลาที่ได้จาก
การหมัก เข้าสมการ Modify Gompertz แสดงดังสมการที่ 1 ของ
โปรแกรม Sigma Plot ค านวณพารามิเตอร์ทางจลนศาสตร์โดยการ
ลากเส้นสมการแบบถดถอย (Regression) [7] 
                                                                 (1) 
 
โดยที ่ H คือ ปริมาณก๊าซมีเทนสะสม (มิลลิลิตร) 
  t คือ ระยะเวลาในการหมัก (ช่ัวโมง) 
  Rmax คือ อัตราการผลิตก๊าซมีเทนสูงสุด (มิลลิลิตรต่อช่ัวโมง) 
  Hmax คือ ปริมาณก๊าซมีเทนสูงสุด (มิลลิลิตร) 
  λ คือ ระยะเวลาแลกเฟส (ช่ัวโมง) 
  e คือ ค่าคงท่ี 2.7182818 
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3. ผลการวิจัย และวิจารณ์ (Results and Discussion) 
 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้เถ้าลอยเป็นแร่ธาตุเพื่อผลิตก๊าซ
ชีวภาพ จากการหมักร่วมของมูลวัวและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1     
มีการควบคุมสภาวะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ดังนั้นในการทดสอบจึงมีการติดตามพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อระบบ เพื่อให้การเดินระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 
3.1 ค่าพีเอช (pH) 
 ค่าพีเอชในระบบถูกควบคุมค่าเริ่มต้นที่ พีเอช 7 เพื่อให้ระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพมีเสถียรภาพมากที่สุด เมื่อเริ่มเดินระบบจนกระทั่ง
สิ้นสุด พบว่า ค่าพีเอชที่ปริมาณเถ้าลอย 15 กรัม มีค่าเริ่มต้นที่ 7.15 
และในวันสุดท้ายมีค่าค่าพีเอชที่ 7.95 และที่ปริมาณเถ้าลอย 20 กรัม มี
ค่าพีเอชเริ่มต้นท่ี 7.20 และในวันสุดท้ายมีค่าค่าพีเอชที่ 8.15 (รูปที่5) 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภายในระบบมีการควบคุมค่าพีเอชได้เป็นอย่างดี 
และมีการน ากรดอินทรีย์ในระบบที่เกิดขึ้นไปใช้ผลิตก๊าซมีเทนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลไกการเกิดก๊าซชีวภาพจะสามารถแบ่ง
ออกได้ เป็น 2 ช่วงตามการท างานของจุลินทรีย์ ในระบบ คือ 
ระยะแรกมีขั้นตอนการสร้างกรดที่ เรียกว่า Acidogenesis และ 
Acetogenesis ที่เปลี่ยนสารอินทรีย์โมเลกุลเล็กเป็นกรดอินทรีย์ 
เพื่อให้กลุ่มจุลินทรีย์สร้างมีเทน (Methanogen) ที่อยู่ในขั้นตอน 
Methanogenesis น าไปใช้ในการสร้างเซลล์ต่อสู่การผลิตมีเทนต่อไป [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5 ค่าพีเอชในระบบผลิตก๊าซชีวภาพในอัตราส่วน () 15 กรัม
ต่อลิตร และ ()20 กรัมต่อลิตร 
 
3.2 ค่าของแข็งท้ังหมด (Total solid: TS) 

ในการก าหนดปริมาณเถ้าลอย 15 กรัม มีค่าของแข็ง
ทั้งหมดเริ่มต้น 1.063 × 10-8 มิลลิกรัมต่อลิตร และในวันสุดท้ายมี
ค่าของแข็งทั้งหมด 1.251 × 10-7 มิลลิกรัมต่อลิตร และในการ
ก าหนดปริมาณเถ้าลอย 20 กรัม มีค่าของแข็งทั้งหมดเริ่มต้น 1.233 
× 10-8  มิลลิกรัมต่อลิตร และในวันสุดท้ายมีค่าของแข็งทั้งหมด 
3.251 × 10-7 มิลลิกรัมต่อลิตร (ดังรูปที่ 6) ซึ่งพบว่าทั้ง 2 สภาวะ มี
ค่าของแข็งทั้งหมดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อมีการย่อยสลายสารอินทรีย์
ในระบบ ส่งผลให้จุลินทรีย์เกิดการเพิ่มจ านวน ซึ่งมีการเจริญเติบโต
แบบ Binary Fission ท าให้มีปริมาณของแข็งทั้งหมดในระบบ 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการตายของจุลินทรีย์ในระบบร่วมด้วย  [8] 
ดังนั้น จึงท าให้ปริมาณของแข็งทั้งหมดในระบบเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ค่าของแข็งรวมทั้งหมดในระบบผลิตก๊าซชีวภาพในอัตราส่วน 
() 15 กรัมต่อลิตร และ ()20 กรัมต่อลิตร 
3.3 ก๊าซมีเทน (CH4) 

- เปอร์เซ็นต์การเกิดก๊าซมีเทน (CH4) ในระบบการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และมูลวัวโดยใช้เถ้าลอย
เป็นแร่ธาตุ  มีการเดินระบบทั้ งสิ้น 12 วัน (ดังรูปที่  7) โดยใช้
อัตราส่วน [9] หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ต่อมูลวัว คือ 1:2 ที่ค่า
ของแข็ง 2%TS มีการปรับสภาพทางกายภาพก่อนน าเข้าสู่ระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพ และก าหนดปริมาณ เถ้าลอยที่  15 กรัม ได้
เปอร์เซ็นต์มี เทนสูงสุดที่  56.89% และที่ปริมาณ  20 กรัม ได้
เปอร์เซ็นต์มีเทนสูงสุดที่ 47.40% นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ
เปอร์เซ็นต์ ก๊าซมีเทนจากการหมักโดยไม่ใส่เถ้าลอยพบว่าได้ค่าเพียง  
34.59% แสดงให้เห็นว่าเถ้าลอยสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซ
มีเทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่ีปริมาณเถ้าลอยที่ 15 กรัม เป็นสภาวะที่
ดีที่สุดส าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้เถ้าลอยเป็นแร่ธาตุจากการ
หมักร่วมของมูลวัวและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที ่7: เปอร์เซ็นต์การเกดิก๊าซมเีทน (CH4) () 15 กรัมต่อลิตร 
และ () 20 กรัมต่อลิตร 
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- ปริมาณก๊าซรวมสะสม (มิลลิลิตร) นอกจากเปอร์เซ็นต์ก๊าซมีเทน
แล้ว ในระบบการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้เถ้าลอยเป็นแร่ธาตุจากการ
หมักร่วมของมูลวัวและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สามารถวัดปริมาณ
ก๊าซรวมโดยการแทนที่น้ า เพื่อทราบถึงปริมาณก๊าซรวมทั้งหมดที่
เกิดขึ้นในระบบเป็นมิลลิลิตร ดังรูปที่ 8 ซึ่งปริมาณเถ้าลอยที่ 15 กรัม 
ได้ปริมาณก๊าซรวมสะสมสูงสุดที่ 385 มิลลิลิตร  และที่ปริมาณ  20 
กรัม ได้ปริมาณก๊าซรวมสะสมสูงสุดที่ 506 มิลลิลิตร  เนื่องจากใน
กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพไม่เพียงมีก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นเท่านั้น ยัง
มีก๊าซอื่นๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน รวมถึง ก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ อีกด้วย การติดตามปริมาณก๊าซรวมสะสมจะท าให้
ทราบถึงปริมาณมิลลิลิตร หรือลิตร ของก๊าซทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพื่อ
น าไปค านวณหาปริมาณมิลลิลิตร หรือลิตรของมีเทนในระบบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่8 ปริมาณก๊าซรวมสะสม (มลิลลิิตร) () 15 กรัมต่อลิตร และ 
() 20 กรัมต่อลิตร 

- ปริมาณมีเทนสะสม (มิลลิลิตร) ในระบบการผลิตก๊าซ
ชีวภาพโดยใช้เถ้าลอยเป็นแร่ธาตุจากการหมักร่วมของมูลวัวและ
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีการค านวณเพื่อติดตามค่าปริมาณมิลลิลิตร
มีเทนที่สะสมในระบบ เพื่อทราบค่าปริมาณที่แท้จริงในการเกิดก๊าซ
มีเทนเป็นมิลลิลิตร เมื่อค านวณแล้วน ามาคิดรวมในแต่ละชั่วโมงเพื่อ
ทราบปริมาณสะสมของการเกิดก๊าซมีเทน ดังรูปที่  9 ซึ่งปริมาณ                
เถ้าลอยที่ 15 กรัม ได้ปริมาณมีเทนสะสมสูงสุดที่ 156.69 มิลลิลิตร 
และที่ปริมาณ  20 กรัม ได้ปริมาณมี เทนสะสมสูงสุดที่  165.53 
มิลลิลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่9 ปริมาณมีเทนสะสม (มิลลลิิตร) () 15 กรัมต่อลิตร และ 
() 20 กรัมต่อลิตร 

3.4 จลนศาสตร์การผลิตมีเทน (Kinetic Methane Production) 
 - อัตราการผลิตมีเทนสูงสุด (Hmax) อัตราการผลิตมีเทนสูงสุด
ห รือ  Hmax นั้ น  เป็ นการหาค่ าอั ต ราการผลิ ต เพื่ อพิ จ ารณ า
ความสามารถในการผลิตมีเทนในสภาวะที่ก าหนดไว้  การค านวณ 
Hmax นั้นจะใช้ค่าปริมาณมีเทนสะสม (มิลลิลิตร) มาใช้ในการคิดโดย
เข้าโปรแกรม Sigma Plot เมื่อได้ค่าจึงน ามาพล๊อตกราฟเพื่อดูอัตรา
การผลิตสูงสุด (Hmax) ซึ่งจากการค านวณอัตราการผลิตมีเทนสูงสุด
จากการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้เถ้าลอยเป็นแร่ธาตุจากการหมักร่วม
ของมูลวัวและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ดังรูปที่ 10 นั้นพบว่าปริมาณ
เถ้าลอยที่ 15 กรัมมีอัตราการผลิตมีเทนสูงสุด คือ 166.29 มิลลิลิตร/
ช่ัวโมง และปริมาณเถ้าลอยที่ 20 กรัม มีอัตราการผลิตมีเทนสูงสุด 
คือ 166.73 มิลลิลิตร/ช่ัวโมง เมื่อพิจารณาพารามิเตอร์อื่นๆ คือ 
เปอร์เซ็นต์ก๊าซมีเทน ปริมาณมีเทนสะสม และค่าอัตราผลผลิตสูงสุด
แล้ว พบว่า การผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้เถ้าลอยเป็นแร่ธาตุจากการ
หมักร่วมของมูลวัวและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  ถือได้ว่ามีความ
เหมาะสมที่จะน าไปต่อยอดส าหรับการใช้เถ้าลอย หญ้าเนเปียร์ปาก
ช่อง 1 และมูลวัว เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพใช้ในชุมชน และอุตสาหกรรม 
ทั้งยังเป็นเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดย
ใช้เถ้าลอยเป็นแร่ธาตุจากการหมักร่วมของมูลวัวและ หญ้าเนเปียร์
ปากช่อง 1 
   - อัตราเร็วสูงสุดในการผลิตมีเทน (Rmax) การค านวณอัตราเร็ว
สูงสุดในการผลิตมีเทน เพื่อดูความเร็วในการผลิตมีเทนที่สภาวะที่
ก าหนดไว้ ซึ่งการคิดค่า Rmax นั้นจะน าค่าปริมาณมีเทนสะสมมา
ค านวณโดยโปรแกรม Sigma Plot จากรูปที่ 10 พบว่า นั้นพบว่า
ปริมาณเถ้าลอยที่ 15 กรัม มีอัตราเร็วสูงสุดในการผลิตมีเทน คือ 
58 .96  มิ ลลิ ลิ ต ร / ช่ั วโม ง และปริ ม าณ เถ้ าลอยที่  20  กรั ม                  
มีอัตราเร็วสูงสุดในการผลิตมีเทน คือ 34.16 มิลลิลิตร/ช่ัวโมง 

 
 
รูปที่ 10  จลนศาสตร์การผลิตมีเทน  15 กรัมต่อลิตร และ  20 
กรัมต่อลิตร 
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4. บทสรุป (Conclusion) 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการใช้เถ้า

ลอยเป็นแร่ธาตุเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมของมูลวัวและ
หญ้ าเน เปี ยร์ป ากช่อง 1 พบว่าที่  ปริมาณ เถ้ าลอย 15 กรัม 
เปอร์เซ็นต์ก๊าซมีเทน (CH4) มีค่าสูงสุดที่ 56.89% ปริมาณมีเทน
สะสม (Cumulative Methane) มีค่า 165.33 มิลลิลิตร และที่
ปริมาณเถ้าลอย 20 กรัม พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ก๊าซมีเทน (CH4) มี
ค่าสูงสุดที่ 47.40% ปริมาณมีเทนสะสม (Cumulative Methane) 
มีค่า 156.69 มิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตก๊าซชีวภาพโดย
ไม่ใส่เถ้าลอย (Control) พบว่ามีก๊าซมีเทน เพียง 34.59% ดังนั้น 
เถ้าลอยจึงถือเป็นวัตถุดิบที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้ใน
การทดแทนก๊าซหุงต้มได้อีกด้วย 
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